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 بوقعي : ةداسلاس ئانلا ةدايس ادع ام اوناك و ىلوسرلا دصاقلا رياتلا يزنه ديسلا

 : يلح نارام ينام ر مارفا سويسونويدو: ةري زجاو نيبيصن نارطم هئقد رمحا م

 سويسانثاو : ركب رايد بعش يعارو نيقرفايم فقسا لابوط سرطب اثوراو

 سلروقو : افاي فقسات فادنق ليساب سويلوي و:دادغب نارطم يرون سويطانغا

 -هامحو صم نارطم فوطس هللادبع سوي روغي رغو : اراد فقسا لايناد سأوب

 | ينو يامر مارفا ديسلاب اختنا لعتارصالا ةيرثكاب اوعمجا ةضوافملا دعبو

 هوملسف ةيئاردتاكلا نيدرامةسي'ك يف اكاطنا اك ري رطب هب اودان لوالانيرشت

 ًاديعس سلاجلا وهو سقطلا موسر بسح هوسركو ةياعرلا ادع

 113١ ةنس راذا 18 تي هضيبت مت



 ولم
 لس

 أن ارق و عرش نحوك هلوق كعب 1 1١ وفصل

 ىدأ هدعاس نا ص 51 ا كح كالا ىلا مدقو ل ليخدلا قنح فءاضتف

 ينايرس لك سأي « يناطان نامرذ نحاص» تم كربرطلا نا 0
 فرارطملا ليخدلا ذفناو ٠ ليخدلا دارا م م الا تكف هل عوضمخلابو همابتاب

 نارفعزلا ريد نم رهارو ميكحلا وععم ساهشلا ةمضص دادغب ىلاهققش دحالاد. لع

 يف عزوتل ايادهلا لزجاو ةقباسلا نيمارفلا نمهل ام ةعوفشم كالا ةلاسر , مهلسو

 0 ذملا نارطملا بفقاعف ملأ م اهلل اد عضو هز | جس هيلا ناريغ٠ ناشلا اذهل دارنا

 ايضآ ل كلذو ةدحاو قأحرع دادغب ىلا هلوصو لبق موعسلا جير هدابا ذا

 / أ ملاولا 1

 كيايحسو * انج
 انني

 | ىلا لاه رع 7 كركيعلا | اعفرو ةئيدملاهاةيفر لخدف ١/955 ةئنس
- 

 ع

 نيدراميف نارطملا ىعن أو : ىفابر ريبدت اسما كلت تباع اذكهوساكا ةناع

 3 أمر علو 55 الع هجم اهنف ناتورا هروهصصو يدمالا نيطنطسق احاولا هبا 3

 قورم ىذف ةنأف لجزأا 26 عه 0 1 : نياق نولسملا د سأنلا كيش

 ١) ( كا اعف 2 مدعم و طب كش مغ هبأ ف ١ ه ليخ هلا 55 * نام للخا 2

 5 4 5 ١
 مف رم نبا ةريزح يف نيسيسق هلل ىلا نيف مومت ىلع ةوالعو 14 ايضا , نبا هرزح - لامس

 يخزالا هللادبع سقلا نا كلذو٠ هئايرو ليخدلا ممضفو ميوقلا دقتعملا رصن ىلا

 هل ضرعت كب نم م ةيكيلثاكلا ةنايدلا ىلا ىقنا تاونس ثالث لبق ناك يذلا
 4 ٠ ٠عذي ]ف قاقشلا 0 00 ب5 كني ناسنل وهمت ف هتيرق لها

 همرغ مايا دعب و نحيسلا يب هحرطف دإبلا كاح كيب دمع ىلا هرما اوعفرو هبراقا
 ىلا سيسقلا اذه لزن مث ٠ ةلئاع نورشع هعبتف هايبس لخو شرخ نيسفنو لال

 ٠ .ةيلا مولي ماع و نيلصفنملا دشريأ هتيرق ىلا هعحراو هراشب ديسلا "1 لصوملا

 مسأ لع ها 31 2 .فاغسا م هدذعوو

 | و هةاض لكراسن ١ م ليلا كنحأل ىلا راح بمس بؤ يروخلا ةلاسر نع 009
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 زومت رخاوا يف ناك انيب هنال :يفابلا ملاعلا ىلا يناهلا ملاعلا اذه نم هلاقتنا ربخ هيف

 ءادلاب اذاو اوكلثكت نيدلا دقتفا تايذ نيد ءاينل] لفعل هانم ارك ةز/ قييم

 نيسمللا ىلع 0 0 مئانج | ىدياغ بشثناو ةثلاثلا ةرآل هيلع مم

 راوتناب دوزت ناهحلا تامالع ترهظ امو“ ةنيكسو ربصب هعاجوا لمتتحيوهو موي
 ىلا هلقنب مممسإ ال نا فيخو دلبلا نع اجراخ هتماقا تناك الو“ صالخلا

 لآ لرابا تو هلو لوقا دصاقلا ريالا يرنه ديسلا م م ها اتيم ةسكلا

 لوليا ٠١ يف هي ضن عزنلاب أدب هل وخد دنمو ناو رتخ يف الر هراد

 هتك ري رطب تزاكو اماع نوحنو ةتس رمل نِمهلَو ١417 ةنيكيلضلا دبع ةيشع

 1 ادراج رطل شل فيفا فلما ءاضنإلا ىلا عنا تقوللو ةزايشاةعست ونيت يدا
 هيد ليبقت ىلا مهسوقط فاالتخا ُُط سانلا عراسو رادلا ردص يف يسرك ىلع

 سربلفا هتزانح قفارو ٠ ةّئاش رلفحي ةشفالاب للحم توبات يف هتزانج تاج مث

 أشاب ينسح مهمدقتي ةني دخلا ةيعيبلا للحلاب نيويستم نيتاللاو نادلكلاو ناي رثبلا

 000 1 7 نقلا ةتئلان ا نلا تاماشإلا اييلغزةدانسو امفارةطباضلا .ناديموق
 كلوي ماب رلا دصاقلابعبتب سيلوبلاو دونجلا نم ةكو 1 ها

 ريهام هدعبو : ةيعسرلا ةسلالاب اسنرذ ةلود لصنقف لباب كربر اب عوشي دبع

 ٠ نزملا تاعرق عرق سيقاونلا تناك ذا ةرهاطلا ةسيك 7 اوراسف سانلا

 دغلا نمو ٠ ةإيللا كالت هنائج تاب اهيلعو سرولا يف ةعفترم ةبصن ب

 3 سفن نع ةحارلا سادقب يرون سويسانتا ديسلا لفت>ا بلصلا ديع حابص

 ريبكلاذملا جرد ت ةراغم يف ةسييكلا سسا موي هسفنا هأيهيذلاربقلا 3 3
 غئاص نيطسغا بالا يناثلا مويلا ينو ٠ عوشيب دبع ديسلا,لوالا مويلا يف هنباو
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 نياسرملا سيئر دن الكف سوي بالا ثااثلا مويلا يفو ٠ ةداصقلا رارسا مك

 ميك ىدصلا كح قبلا يدق ةئملا حيلم ةماقلا لي وط هللا همحر ناكو

 ناكل هنينص ايفر ةيشاعلا ت اه ةزا اعلا ديدس ءارقفلاب 00 اهنا ملهم

 ىلع فسا ينادلاو يماقلا نا كلنا ةني انافكر و 'نييب ورواو نييناذع نم موقللا

 ف هنأف ةنيط:طسقلا 8 اشرف ةلود ريفس نود وول كاذب صخن نو هلهؤ

 هس هلكو تانف وسوم دي. لع لايئاد سلوب.ديسللا:ىلا..!راتراوةيقربرةلاسر

 رك للا بيطلا ةافو ىلع اننا ديو ةيئاي وسلا ةقئاطلا لاين نرج الت نادرا
 ةدوملاب 000 انيك ةفر عملا ىقح هانفر ع ىذلا يب مانمب سو.طانغا ِك رب رطبلا

 اهرطاشت ةيواسنرفلا ةيروهخلا كرا ةينايرسدلا ةفئاطلا دكاتتلو ٠ لالحالاو

 « هللا همحر هللا راشملا ديسلاةأفو 1 نزلا

 ةيامنلا يثاب راعم ايون ديلا ل ول يو يول ى- 1 ةفئاطلا وبا يأ كَتمو

 يناثلا نيرشأ فصتنم يف نعض 5 ةتاكملاب اهنوذش طاعتي قفطف اهيلع ةيلوسرلا

 سايلاس قلاو يناعدرب ليئافور يروخلا نييني درامنينهاأك د لصوملا ىلا

 ةيزمتب بئانلا ةدايس آدتباو ةينزوخلا ةبئرلا ىلا ةاقرْدرْفّس ءانثاوةفرشلا ذيلت ماس

 ايش هتاارااب أو ٠ مرصع ديرف ليلجلا ربحلا اهدقف ىلع ةيشربالا ءانبا
 3 اا نمههد>و 7 ىفصف دصأقلاةفام :؛بئانلاناعتسا ةينغلا تل ديدات نم

 نيضتنملاق ةولمعلا دسفا ريخلا ودعنا ريغ: لصوللنارط باختلاف ىعسلاب أدبو

 رطضا ىت>. ٠ ةيكيلثاكلا ريغتاطللاب ذايللا ىلا مضعبي ماصخملا ىضفاو بازحا ىلا

 نيدرامىلا ادئاع ”كوديدج كري رطب ىصن -ةوىلا باخ الا ا

 نيدرام يف باختتالا سذنس ىلا ةفئاطا!ةفقاسا بدتنا 181 ماع فيرخ يفو
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 كيلاغلا لصعلا

 للا ةباش - ةيفو 2 هئافو تن كريرطلا ضرب ؟ 4 ,

 ل00 0سم

 لاوهالاو باعتالا رثا لع ةحارلابءاهللا كري رطبلا انهتينالبق هنا ريغ

 ملا هدواع 3 5 ةمايقلا كيعو مالالا عودسأ تدالوم ماق ةحارلا عه ايليت لاث

 فتاك ةنعزلا ةساتس ىلا داوي اضيأ' قامت ةحل املا ةوقتو :لاوهو كيعض :

 مهفئاط ةفقاسا نيب مئاَقلا ماصخلا اومئس ةبقاعيلا نم ابناج نا نيدرام رابخاب

 ةبئان ناو : سوسقلاونابهرلا نم رفن مهعمو دكلتكلا ىف ؛اويغرف مبك ري رظبو

 نردف قالا“ نالفزلاةاجيلا كنلاو لولا: جوحمو مهب بحر انح نارطملا

 يناروطلا هللادبع نابرلاو يواهرلا مارفا نابرلاو روطلا يف يفاب ةيرق نم يذلا

 ىسدوم سهلا هما ترهس ف ”.هاك مثرثاب قلو يدمالا طئنام هازاشن نابرلاو

 ةيكيلثاكلا ةسيدكلا قئاقح مهباحصال نونيب ءالوه عرشف : سكروك سقلا نبا

 ميقي نا كري رطبلا رماف ةينايرسلا تكلا نمو سدقملا باتّكلا نمددهاوشب

 ل مايا دعب وا ةةقرتملا ان داخملا مثريغ لسري و نيدرأع مارفا ام يف مهضعب

 : نيدراع ةراعسلا ذا ند ةاناع نيعراو سم ص تفشي ل هكلغكلا لا

 ءارولا ىلا اودترا مثريغو بناج مهنم تاثف



++ 
 ةأياع نيرشعو 2007 لأ أب لق سم يف نكلتكم اا ددع 06 كاذ داو

 نولسر 1 كما اذهلو تايذم ىف ىف يح كالد لثمو ' صم ىرف يف ةرماللا ادع ئ

 ميسملا ديع كري رطبلا كرداو ٠ سرادم اودسفاؤ اهلا 3حنالا لع خراف يراه نم

 اوبستناو ةموكحلا رتفد يفم.تاناخ اولصنف اوتبث ريغو مهنم اضعب ًدرف نيكلشكتلا

 مهعلطاو تايذم يفو نيدراميف يثاب راعم انحوي ديسلا مهظعوفنييكيلثاكلا ىلا

 سومو كااثلا سدح رح نوشاسلا دكراطيا 58 يذلا ا روحسد 0

 5 اتانو ًاديات كلذ مثدازف ةأر ءالا ةعلذ ٠ ل يذلا بوقعيو عبارلا سحرد»و

 ”اتناب حاجتنا هللا متو ٠ 27 ذمتو ًارورس ك ريرطيلا يعوت رابخالا هذه تناكف

 5 ل“ رهن هعمتو 0 ىلا سوس 5 سلا هعسا يلطرب 30 رق نم نغاآك

 نم مهصلخو مثاوثم 0 او م بحار / هتطغ نأ اورضحو : تال أعلا بابر ا

 ةالص تك نم أن عسسل يلا لسراف نيكل شكدلا را 1 مزاولب متهاو 2 نيذأؤوملا يذا

 نيكيلثاكلل تناك 0 اةيك عسوو تايذم يف ةربقل ًاضرا عاتباو ضرفلا

 دادغب لرد يرو سورطأ :غا نآر ملا لبقا انذصو 1 لا : امفو'أ 95

 هّتعر ةبعش ناب و هند وا رطلا ديسلا ضوافيل

 هتاطبغ ىلا هانعفرو باتكلا اذه ضييبت نم انغرف اك كلذ نوضغ ىفو

 داع املأ هدرو.[دج هل سو هتعااطم هل تناطف ' 1 ا 1 ف

 زيت لق نك وأ ابيلع ًاعلطم ناك كعدق رايخا ا ءأن؟ ود 6 صعب هله حضوا نأ

 ةفئاطلاّةدئافل همبطىلا عارسالا ىلع انثحو ةفئاطلا حوش نمو ربك الا هقيقش نم

 أ رفلا . هنأ انلو#ب باع كلا انممخ نا كعب انال تئاشاإلل أب هلا ريغ
 كلص

 نودننا اندر طضا ْ ًاديعس سلاجلا يب! مانهب سو.طانغا ديسلا دهعلع هيصردبت
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 ةلئاع نيعستلاو ةّنأا ىلا مثددع لدو ىتح مهدقتفي لاز امو ةسيكلا يف راكلا

 نمرالا ةبكن نيح اوتتشت نا انامز اوثبلي مل مهنكل

 نياصفنملا نايرسلا كريرطب سرطب ديسلا نك كلذ لالخ ينو 4
 هأ فلخ باغتلال مهتفق ةفقاسا ممتحاو 18414 ةنس لوألا نيرشن + ذنم يفوت دق

 اولع الا يجبره ادم نارظملا لع نيراطملاو بعشلا تاوصا ةيرثكا تعقوو
 هللادبع باختتا ىلا اولام ساني الو بختني ال هنا تالعا ىهاذملا ةراظن نا
 نمثدحو ٠ يارلا فيعض صي رح ليخي هنا هنع مهغلب |[ هنعاوادع م كفو اماذ

 نرارطملا ةماقا ىلا مهب ىففا ةم ركحلا راد يف ىتح ليوط ماصخ كلذ

 فقسالا ىضر سلجتساو ايادحلاب مهلا هنال هأ ءالا ةعلق نم ىذلا حييسملادبع

 ناريز>؟ يف سي ركتلا ةبتردياع اولتف ةعصاعلا يفمتفئاط ليك و يواهرلا ساوب

 ينب مانيب كري رطبلل ناعاو منع هللادبع نارطملا لزتعا كلذ دنع ٠ 1495 ةئنس

 ممطلاو ماقتنالا ةياغل ةكلثكلا بلطي يذلا نا 'همهفاف : هيلا ءايتنالا ديري هنا

 لقتلاو ٠ ناريزح رخاوا يف لصوملا ىلا لحرو هكرتو ركتغيل اماياهلهعاو ضفري.
 هموأقي ناكو هرث | يف سم ٍ.ساادبع كريرطبلا قلو ركب رايد ىل هللادبع نارطملا

 ةتالضنقلاب هللادبع' نارطملا ذالف هيفنب أرما لصحتساف نمرالا ةكن ترج ىتح

 ل ارطبلا منا ذروة كيلثاكلا» قمارالا.ةكيتدنك ىلا :لقتناو.هيوانسنوفلا

 هجكتل هوهنلا ا دهاعو لابو سرطب ديسلا يدي نيب هنام' ةروص ررقف هلوش 2

 يف همارغل هتأث مم ار هفراعم نأ ريغ ٠ تاملا ىتح ىيتلا نامالا ف هتأبث ُّ

 تناتسطورأا ىلا هليمو للملا مج

 اهتنك( نت ةنجإ#: قار, لصوملا ىلا ةلوصو نبل مانهب كرير ظنا: اماو- ا 5
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 ةرعاطلاةسينكل ةيردب مانهبيروخلاو نانوي ناععسيروخلا مثو ةينروألاةبترلا ىلا

 ةي رق نم ءادتهالا رابخا هيلا تفاوو ٠ اءوت رام ةسينكل ليذس سايلا يرؤخلاو

 ةيلوكلا يلاها ناكو اهاوسو روصقلا وا ةلوكلا نفو نيدعؤيزط قفار 7

 معرمأب نعي و ةنك مه 217 داك امها نية راه نه هلوز موب ثالذ يف هود لإ

 معلب نيد رام ىرق ٍفوأه 4 ةعيرألا اهاوهاو نمرالاةكن ةفصاعمهتددب ع

 مهنا كك ء ٠ ميظع رل م يف لصوملا ىراصت مقو ىتح داليا رئاس ءاليأا

 بعشلاو |ينف هئاطسل وو ريب د نسي ءاهحوولا بولق هيلا ليسا ناك ومالا يررطبلا

 أيلص ىهارلا ةكيلثاكلا ةسينكلا ىلا ىقلا لاوهالا كلت نامألا بءالو

 5 راق را ةيبعك 1 رق نم باش هعبتو ةيقاعيلا سادب نهاك يدمالا

 م 0 ل رلا يعز يرض يللا جحا يف هللادبع نارطملا بغرو « حون سامشلا هعسا

 شامل ةفرش ري :نا هيلا مزاحلا كريرطبلا بةكف

 ْث 0 رخاوا ف رفاسفةنملا دحاةنوأعم ريو سرع ةعااطأو ءالتخالا

 صمم ىلا داع 1 كاذ ى او

 نيدذلا نييع وسلا ءابزالا نه لكامر,كريرطلا كيلا 1 توروكاف او

 ةقئافديلفكلا ىف 3 يف نوبغار اهي -اوضو صم ب قاعي نم رف نأ هنوريخت صم ف

 ناكو مهلا رداف ةفرشل ا نلت يش وقرقلا ىموم سقلا نبا ليئاخم سف هلآ مههلا

 تاشلاو نامالا ف مثدشري
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 ىلاغلا لصعلا

 نيلصفتملا ماصخ ؟88 ةكراطبلاب 1" نوال عاتجا 1
 ثاهج.ةدع يف ءادتها؟ 85 بكرب رطب ٌهافو دعب

 نوال رام ابايلا ةلباةمىلا بهذ هيمورولا هلوصو ذئُف كريرطبلا ديسلا اما 510

 مظعالا ريجلا لصق مياشروا نم هت دوع ليم وينحنل لاثيدركلا ناكو “هن ككاو 18

 اه ةيقرشلا فئاوطلا ةلماعم نا هل نيبب و يناب رقلا عمجم ا مئات ىلع هعلظب 0

 نسما 'حلصلا ىلانييكيلثاكلا ريغبالتسال ةإ يو نسحايف ةل.ءأجللا نم نكمي

 مهياز مسيو هيمور يف كاذ ذا نيدوجوملا ةكراطبلاب عمتي نا مزعوهيار ابابلا
 نيكلملا دل ,رلس كلفت طاري يوفي غال اوناكودغنلا مثاعدتساف لنه فكم

 كريرطب لكو كرار قالا كانا طل 1ناينانملا كوبا رطن ينب مانهب ديسلاو

 عم سيئر كسك و دول لانيدركلاو ةيوابابلا ريزو هليمر لانيدركلا ادع أم ةئراوملا
 يف لانيد ركلا هربتخا|م ط قبطب مهأر نا فرعامف ٠ مهئالمز رئاسو ادكبورب

 ناكمالا ردق ىلع اهقاطنل مسومو .هقوقح نع مفادم لوا هنا مهل ناعا : ميلشروا

 ارورس نيمعفم نيمئاغ ةيمور اورداغو رايحالا ريل ءالجالا ةكراطبلا ركشف

 ممجيو ةيتونبكلا سرادملا ءاشنال سيفنلاو سفنلا لذبب سدقالا بالا قفطو

 نيلصفنملا باذتجا ىلا ةاعد لاسرالو ةيفئاطلا مهسر

 ٠ كلذ ريغ يلا اهءارتح نيلسرملا مازلاو ممسوقط ظفحو زي زعت هل تس

3000 2-000 
 أدم ١ 1 ةرذآو تافاعمسا
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 اذه غي ًاروشنم 1844 ةنس يناثلا نيرشت ٠١ يف ردصا ريبادتلا هذه ديانلو

 نخاف ٠ ءاحنالا لك يف عز وف عبطلاب رشنو ةيب رعلا ىلا لقت نا متع اف ناشلا

 ةئاطف 2! نوئثيو ناستسالا ةحمل هب نوحهلي نيلصفنمو نايكلثاك قف عيجلا

 نوريدك لامو بواقلات ب راقت كلذ نمو ٠هتسادقوهفطلو رشع كالا نوال رام

 سدقملا يمرطبلا ىسركلا عم عمصلا ىلل

 ربخلا فطل نع ث دحن قفط توري ىلا مانهب كري رطلا لوضؤءوطنلو

 ةطبغ طسوتب تلان اهمال ةميختلا يزاترط ةرسا امس الو بعشلا شقئراف مظعالا

 ةاراع كلذكو ٠ يزارط يد هللارصن تاوكلاب اهسئر ب ةافةيثكلا ةيتركري رطبلا

 ديسلا دشنت اذه دعب و لاقش هللا قزر هلانشلا مساب فرشت اهسيئر نافلاقش

 قششمد ىلا لقثنا مث مارفا رام ريد فاقواو |مفاقواو ةفرشلا ةسردم كريرطبلا

 نيدرام ىلا ةيناطلسلا ءارغطلا لقن اهتيشربأ_: روش يف هرظن دعب يح لاك

 ًافوفحم ايلخدف نيدرام ىلا لابوط سرطب ديسلا هقفار اهنمو ركب ايد لا: ةلظو

 نوئشلابتر اهيفةليوط ةدمن.درام ينماقاو بعشلاوفئاوطلا ءاهجوو سريلقالاب

 ىلا نوددرتي اوناك نيذلا نيرفانلا ةحلاصم هب دب ام لوا ناكو ٠ ةيبدالاو ةيداملا

 ىنيدراملا يرون سويطانغايروخلا اوبختتازويدادغبلا ناكو ٠ نييش وكلا ةسيك

 يدا ١ اناعت ةرصيلاو دادغبيفسوقنلا ةم لخ يف ىضقو ةفرشلا ةدمالت نم ناكو

 ١8516 ةنسنارب ,زحا! يف ؛ةفقأ دا سئ رةجردىلا» اقروئنيدرام ىلاكريرطيلا دسلا

 تدراوت اذه دعب و ٠ لاب وطس رطب ديسااةرزاوع كللذ ناك و٠ سويسانثا هاممو

 لصوملا نم انهاك مهيلا دفواف اهرلا نايرس نم بناج ءادتها رابخا كريرطبلاملا

 دشريناك و اصوصخةنايدلا ر ومايف راغفص فيقتل ةس ردم تتفاف ريشبتلا يف ماو
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 يقاس راعم اتخاوز ([ةراوطملا فتف نيدزامل ماو بيلو سرلا ئسزكلا .لعاةباينتنا
 اوذخلا اوقفاو اذ ًافقسا ماقيل تفادنق للساب يروملا مضعب ضرع نئنيحو ٠ ايئا

 هلوطظودفد# 000 ديسلا اما١ ءاتشاا لولح لبق هلم ىلا لك عوجرلا

 سويلوي هاعدو اًةرش افاي لع ةيفقسالا ةجردلاىلا روكذملا هعيش ىتر توري ىلا

 اقراع نآأك مك ةفرشلا لع اسيئر خيتو "ميو هنا لوألا نوناك يف كلذو

 دعبف يابداعم 00 ناوطلا اماؤدءرا ةهنع ةعلث رض ىفاةياننلا ملا لق مث

 أتقوم اسعار لبلمأب رطملا ني ءتف قشمد ةيفقسا نع لّرنت مم .ءاشروا نم هتدوع

 “١89 ةنس اهيلع

 ىلا رك ذلا ديعس تحلش سجرج كريرطبلاةافو ذنم بلح ةيشرباتناكو
 اسخمش .اوبختتي نا مانهب كريزرطبلا مههلا زعواف ٠ اهسوسي . عار نودبأٍنامزلا اذه
 ”لخي مل كلذ عمو ٠ ينوناقلا قمللو نامزلل ةقفاوم أطورش محل عضوو كاذب ادع
 كلذ فقفاوذاو ينامحر مارفا ديسلا باختتا لعاو محا ىت> لادج نم ملمع

 نوناك رهش لئاوا يف بلح .ىلا نختنملا لحر ىلوسرلا 520 كري رطنلا
 قئفطف ٠ .ةقئاش ةلذح .هلوخدل تناكو هتدلاو ([ىصلسم :١١89.5 هانم يناثأا

 نةلاو .ريلقالا ةلاحو سرادملا مظنف ةيلوسر ةريغب كرابلا بعشلا كلذ سوس

 مايا فيس ةيحورلا ةضايرلا ةماقاو داشرالاو ظعولا نم رثكاوةيعيبلا تالفملا
 نايزطلاا نممزتنابا نوكموملارمعطسف كاننل] (ًروطو لاجرلا .ةرات' ريبكنلا موصلا

 هاك ئالؤطلا رئانيو

 سلي يلاعلا بالا ىلا تلا مفر هسيركت ذنم كريرطبلا ديسلا نآكو
 1 دال ]وألا كتم قم يدحلا ماسولا عم احلان اه ةنااعا د ةءارجب هديت



404 
 ىدأو' |ا1: هدم رايا ا ث لصوملا رداغف ناطلملا ةلالخ 2 مده نأ

 هءرعصص بهذو هتاقالا توريب نم نوطنا نارطملا لبقا هنو ردنكسا ىلا هلوصو

 شف نيئرم ديجلادبع ناطاسلا ةلالج هجاوي نا لان ثرح دكلمملا ةعصاع ىلا

 لادلز م من هدوجو مايا ثدحو ٠ لوالا فدصلا نم ينائعلا ماس اب هياع معناو هب

 هيمور ىلا رفسلا يف كريرطبلا للهيف ةيننالا نم اناج بسفا

 رض افمسا لايئاد ساود يروخلا باختلاب ىضرلا لئاسر تفاو كاذذاو

 طينيتاللا سقطلاب هتماسر ةلف ماقو نايرسلا ةسيئ 5 ىلا ريالا يرنه ديسلا

 |614: ةدشا وألا نيررشل 5 ىف كلذو سأروق ءاعدؤتاف دك وأو
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 لمعل رولا دبع سايلا هحاوجلا تب:نلا يثانح معيسملا دع هحاوخلا باىصاو

 0 مهيلع لخد لير مان نار ,طملاب اذاو نوضوافتي مث اهفو قا مي الا ةطيضم

 اهدا م لصوملا للاكل .اهذلا نع ' كادسم 3١ وهياعطخسهنال 37-3 ” رطبلا نم الظانغم

 نالع كري رطللا اولمح نا ةعامجا للَعط رشي قفطو:محلصلا دسفي الثا ةروشملايف

 نأ لوقي قفط هملط ك4. ءأع أو لاذ داو ٠ ةطرضملا 3 هوعلطي ناو نا رده ةمفر

 ٠ هنع اوادمت نا كمتناف رمالا اذه نم نوكي. اب يردي ال نافرخ انك ري راعب
 هانلور هاوار قدا اذملو اس زيتك زر زلم لظراف نرتإإ ا اذقني لانا ادضقو

 كب , رطبلا نأ: نيلئاق هور.خنا | يشثانح نب | بتاوصا نا ريغ م مصعب هقفاوو حلصلا

 هدب ل ماكحالا ديسحلصلانأ# انني كالوخد 0 اننارطمتنا الو كينغ رص أو ريغ

 ؟هزاجناليسيف | خعتنأ دعب هدمت مزج لعانل ىو ليم الا الوقل س انلاومنيا

 جيراوطملا - نا 0 أ تيب 3 مزإل نقلا 3 0 او

 8 0 5 1 ىلا اودفناو موا وراهحو كيلفناتا كانا ٍَط تيس م

 و ىلا ىع أسما |[ ٍدئتقوو لغشلا ةعباتم ” ةةططضيو 0 9 اديقلو

 اجر اهلمعل اونا ةملا ةهيفس _ةلاقم يف كلذو مهسريلفاو نييكحثاكلا
 نارفعز الاعقينف لب قرشا كابطملا ١اعياب مت 3 هي ريعم ةلم ف اهرشنف اي ًاناعست ورب

 عكلو رائسلا نبا سحر ح كريرطلا اهررقو اهفلا يتلا نامالا هروص امال فن

 ثااثلا مسقلا يف درو الواف )١( مضاوم ةئالث يف ةصاخ ايروكا

 عمجملا همراح نا أرقن ةعوبطملا يفو ينوديةلحلا عمجملا همرح اخيطوا نا اهنم

 اهربغو يئايلودلا ةعومج يف ينلا ةماصالا ةخع ملا عم عومطملا ةلباقع ف ا 0



 ا

 ةمبزرالل ةماركلا بوجوب أضيل ةز»:16 مسقلايف درو : أيا اناث : )١( يسوسفالا

 غب اهيلا فيضف ٠ «ينامورلا ىب وسركلا بحاص ريثكلا مهم دقمو : ٠٠ ةكراطبلا

 )0 ) «ةئاذلا ةطلسلاو ةقلطملا ةي راب هبصنم يف لقلسم مهنم 1 م :ةمورطملا

 مره ىف ارا نف نول ا ٠ اسار ؟؟ انمضتم اه مسقلا ناك اناث

 ٠ اسار ؟8 تحضأف ةناسنالا هتءيطو عيسملا توسان

 5 هدد ىلا ف ةدكاط || ء بانل هلا بدتاينابرقلا عمجملا دعبو "لك

 ةسكلا في اوعيتجاف 189* ةنس في رخ ىف لصوملا ىلا لوز دانفهباذقتإالا

 دصأقلا ريالا ىرئه ديسلا مهم دعتي لوألا ير 1 سيما مو ةئاردتاكلا

 لصوملا تارطم ينب مانهب ساروق : اوناكو نيرهنلا نيب ام دالب ىلع يلوسرا
 يفامحر ما رفا نارطملاو هنقد رمحا ىتم نارطملاو تقلدنف نوطنا نارطملاو يئئانأ

 بدسم عارتقالا ىر>و ' يثاب راعم أانحرو نارطملاو لابوط سرطب نارطملاو

 ةفئاطلا ريخ لجا نم ةفقاسالاو يلوسرلا دصاقلا هيلع لا الف لاوحالا كابترال

 سيركتلا ةلفح هيلع اوضقو يناثلا نيرشأ ٠ دحالا موي اوءمتحاف مهقفاو

 ٠حرفلاو لالجالا ةياغب ةكرب رطب || : دسلا َُط سولجلاويوعار ما | اًضدلا مالي

 ميش نا ديدجلا كري رطب لا ىأرو ' ةفئاطلا م ءامئا رثئاس نم 'ىناهت || هيلع ترئثنو

 يروم لا ةفقاسالا ىلع ضرعف لصوألل أما ٠١ نيدرأ . يفو لصوأملا 5 هلع أمان انتا

 صرع هوهفأو الذ ةنسن الثو عبرا َُط فد 5 ةمشربالا ف ةيعدأ لايناد كا

 ضلمعلا هتاواحغ فرحلا اهيف عقو يتلا تاضفانملا ظحالي نا بيبللا علاطلمل ( 59 1)

 1 قحلا .ةىمم

 كو
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 "رات لا داع نعد ا قربفلا كوتتفلا عشت ةفالتلا ةناك ايفو

 ىحر كلا ةعالجلا نارا اكو اسنرف 9 يف امس الو اب روا يف نونمؤملا ناك

 عمجلا اقر عم نافتالاب 181 ةنس مهعاّمجا دعوم ةبوتلا جا لعج

 نع ٍض وعتلل اتفلات ع ناتيوخالاو : عامجالا زازا فزت اوكار ميل ثروايف يفابرقلا

 مخ لاو هك ع هرو 0 يلا ج جمل ةب ودل | جاجُخ ابروايف جرادلا ر محلا

 هنامو نم "لك هنملا اف همز دلل طن للا - دلب يف ماث ءااللإ يفاب را

 8 ةصءطا روهر لاو 4 5 سوقملا مدقق و اةسراخوالا فرش 42 نوضوافتف

 "يف ملشرواهملا هلك !اعلا نم مهتفقاساو نينمؤملا اوبدتنا ر 5 ذملامتافتا "2 ايلذ

 نيثالثو ةثالث مهتلمج يف سفن فالا ةرشع لع فيئيام ةروك ذملا ةدملا يف اهيلا

 نم سمر ةةقاسا هس دا لانيدركلا مهمدقتي ةنبكلا نم راجل ههسأ

 اورضح نيذلا ناكو.٠ رشع ءكاانتلا ناك امام ابابلا نع ةلكولاب و هعماب | سلف لامعا

 نوطنا دسلا ماوعلاو سوسقةلا ضب ادع ام ناي رسلا ةفئاط نم عامجالا اذه ىف

 نا طملا اذه لاوع دقو يثابر 07 المي دقيتلا)و ينأر مارفا ديسأاو ةةئملذتف

 ةناعلا تانياذلا ىدحاينمارفا ديسلاىقلاو قشم»بعش ةياعر نمقلاةتسالا ىلع

 مارفا رام لوقب ابحتتفا هب قلعتب امو يناي رسلا سادقلا يف ةعيدب ةيلع ةبطخ

 ءاذملا ةحئاذ تود كاندص.مما كلنال ز|ولح اي كابوط » :هب رعت أم ينايرشلا

 ويبْطت نسحا ه4هعوصوم ىلع كلذ ّطو ٠ ( ٍهرسأب ماعلا أرعشل ميلا ةلصالا

 سادقللا ةماقإ ىلا هوعد ىتح ناستسالا ىقيفصتب ةرم نم رثك !نوءماسلاهعطأقف

 سنافيطسا رام داهشتسا لحم يف ةحيخي بذملا يح“ ذا ءامدلا تحت كلذ متو

 ةامملااازطه ىح كاان لا لا ا كلا حان ةساوقلاو ءادعشلا 5



 - وه

 هناكم نم دحا لو! علب ءانثا مهيلع

 ريد سيئر يددصلا باسك سجرج دبسلا لباق يناب رقلا عملا ءانثاو

 ةيبحةضوافم ذعبو هب شفلانيدركلا ةفاين نياصفنملا نايرسلل يذلا سقرم رام

 وه ”سيعص أ : لاني دركلا هل لاقةعماجلا ةعيبا عم ةلصفنملا فئاوطلا داحتاناش يف

 ةسائر نوركتتو مسيسملا يف ةدءاو ,ةعيبطب اخيطوا ةلاقم نولوقن كنا ؟نع لاقي ام

 ناكر نييكيلثاكلاك هناميا ررقو:اخيطوا مرحن اننا لب هللا ذاعم لاقف ؟ ينامورلا ريخلا

 متسل :لانيدركلا لاقف(1) رايسلا نبا سجرج كري رطبا نايانم 2000

 00 ٠ ةينامورلا ةعيبلا عم هتفئاط ةحلاصم ين يعسلاب

 هقفاوف همامادر تارا لا ةيغرهلم شرعورإ ا ا حر

 ريبدتلا اذه اوب ا 1 رش هترعر هوجو نيبو هنن ثيابا اذغزوادو كاي قا

 ليك وىلا ربخلا لقت نا ىلا يشانح حيملادبع اجاوخلا وهو مثدحا برطلا لمحو
 راهنلاو ليللا ءانا هباعصا ىلا ددرتي قفطو ٠ هنقد رمحا مارفا يروخلا نييكلئاكلا

 ميهربا تيسروخلا كري رطبلا ذفناو ٠ ءارجا الب حاصلا ةصرف اوكرتيال نا مهثحيو

 دعب و نيحرف مهتعاس نم اوعرهف هيلا مثوعدي نيبكيلئاكلا سريلقا ىلا دركاش

 ءاهجو فاك اهفو ٠ سدقلا نارطم ةلاسر تيل تف ثحبلا يف اولخد هدي مهليبقت

 لاق ٠ منولماجي سوسقلاو ةهمدقلا مدئاوع ءاقبإ ل هدعش

 لك يرجا اناو نالا اولهاست :نرا هنقد رمحا مارفا يروخلا نذا يف كريرطبلا

 انيلع ينامورأا ربخلا هضرفيام

 سس ل ه ني كيلثاكلا سوسق : نيرورسه :راةيرفلا فرصلاو

 )١( صا[ ددع ه عجار 11
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 حم سلال سس ل

 ىقشمد يف دوادفسوي سيلتا ديسلل افلخ هميقيل سدقملا عمجملاةصخرب ينيدراملا

 مانهب ديسلا همربا رما لوا اذهل١ ىضقو كريرطبلا فندا بلح ىلا هلوصو عمو

 اذان هللاسكام ا طنا ساب هاعدو قشمد ىلع انارطم بذتثما اذه هتماقا نآك
 ٠ هتنشربا ىلا

 ةرالاةيشيبالا يكلي ىطالا ةينالهلا[ن وذوشت لئادلا دايس: تر رائعا ايمي و

 كريرطب سروطب,ايننبلا,نينؤ هنثاةدوملا تددجت كانهوائنيزدرامزىلا ادت

 "ةعرسنيمشلا لدجو اهماانيقل نا قولا ناجتاذقلل: هل. لاقو نيلصفنملانايرسلا

 اذاف ٠ هل فلخ بافتنالو عامجالل نودعتسم نحنو حينت اكريرطب نال ةدحاو

 لاا زان ىلع كرير اعب كتطبغ نوكت لب باختتا ىلا جاتجن ال انقافتا مت

  زافتالاو ةبلا ىلا هليم ناف هيوذ ن 10 557 اياز ىطعاو مالكلا اذه

 عيمجلا دنع امولعم ناك..بوغوملا



 < و

 3 سمع ن 22 ا أيلا

 يبدوملا ينب مانهب ديسلا 1-1 ْف

 لوألا لصعاا

 ةرارطمو لاك و ركلا ةدوع تيفايرقلا عمشجلا --- 'هرفسو 'هتبايأ 8
 باذتلا ؟87 هداسف - حلصلا يف ماوعلا يمس --نيلصفنملا

 نييبلحلا باختنا - مانع ديلا ةيك ريرطبو

 مارفا ديسلا

 صخو لاح ىلا ردابق مانهب ديسلا ىلا ةيلوسرلا ةباينلا تهتنان املا همه

 كلذك ربدو نيدرام:ىلا لقتنا: ةفئاطلا نودوشو ىوتملا كري واغلا ةكوت اظابنضو
 أءشاب رمع هوما أةيرف تعم ةلودلا نال ميضأب :اضا هتيشربا نع هتيغ نوضغ يفر

 عم ةيريمالا لاومالا لصحتسا قفطو لصوملا مدقق ٠ قارملا تاحال مال ًرومأم
 . .:رهعلا يف ةرادالا سلحم ءاضعا جرف“ نيلسملا ريغ نمةي كسعلا ةناعالا ايأقب

 لعمبهرك او ةيديزيلا ىذآو ٠ريمتلاو سملاو برضلاب نيبولطملا ءافج يف غلابو

 مهتاد ويعم حضف ٠ نينماوملا تلححا ةسجت ةسايحي هسلط اوضفر ذاو مالسالا

 ٠ مهضعب تاما ىتح اريك مهبذعو مهتارازم ببق مدهو ةي كلا

 بتاكي ذخا 3 ٠ هتدباك ام لع اها. زعو ةتيعر ىلا ماني ديسلا داعكاذ ذاو

 باخالا نمذدندم فاش ىف سدقملا عمجلا
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 را لا
 الا

 - حلصلا يف نيلصفنملا كريرطب ةمش 15

 سج رجح كررطلا هافوو

 وتس سرطب روقولا ريشا لصوملا ىلا مدق كلذ نوضغ ينو 44

 نارطملاو ينيدب ءروطلا احند نارطملا هعم | ىصلسم نيلصفنملا نايرسلا كري رطب

 ااايلزاسي ةيتا ازباب ةلطعل اهنا :قروطر شلال يني ذ والا ءاوالم: للنيل

 سلاو هبحاف ءةرابز ىلا يب مانهب ديسلا ب هذف ٠ةراشالا تقبس 3 نيدرام ف

 ةعبب صيصختل ءارغدلا هاطعا يذلا تروبارلا لع هعملاوي نا هلأس ىت> هتسلادمب

 ماصخلان 0ع الا كانا هكا ملمعرا تأ وهما ةقالص 11 الذ 00000 هاطلا

 5 نم او هوقفاو مهنكل كلذ مهءاسف | ضوع ني ا مه ادعو

 ةائاع كلم يبن اراد اوراتخاف ٠ ةسيك اهيف اوديشبل هلامزمضرا ءارش لع لوعو
 ةيناُم رادلا نع مو شرغ فلا نيعبراو ةمخب مانهب ديسلا هارتشاف 0

 لاطبا يف ًاروشنم كريرطبلا اذه ناعاو ٠ حاصلا يف ةبغر هدنع نم شرغ فالا

 هلومشب مانهب ديسلا يضرف سارعالا 0 هتك هيك رك اصل اون ترمملا 0 ةحانملا

 نازل ادن كك هرارقا واضافت هوعلالا 37 :هسئاك يف يل

 لوليا ١ 4 يف رفاسو مهنه رفنف م, 8 رطب ءاخن“ يف اوعمصو 1١

 لصوملا ىلا باهذلا نم يجرعم مانهب دي ملا عنم نيدرام ىلا ة ىدأو
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 لو هنارطمو كويرطتلا نيب طسوتف اشاب نسنا ئتفوام ةسفاشل اننلا نكد

 لصوملاىلا داعف ناراءملا يرست ىلع كريرطبلا

 رضرعاب يلع ري ل هلا حلا 0 ام رومآلا هذه لالخ يفو

 7 شار الا 4مهز 'لاو دادغب ةيشربايف : 5 ناطيش 8 هاذا _ماصخل /ضره د 3دعفأ يدق

 ام نيعت يتلا ةبامنلا ةفيظ ١ ءايقا توريد ىلا دو عا نأ عع مال نوطنا نارطملا

 د م

 ف دو ١89١ 006 لوالا نوناك / يفهتافو 4 تاك فئداو ١انار رق هعمأ شتر 50

 هدم كزاك ودم معلا ت 5 لاق هب - 5 هب هارد اكلا هيتس 0 0

 ةضدلا بصأ انملا 2 روص# ه:أ م ةاهح ترحو + كيث ةرسسع يع ا

 3 نيكلملا نار اع م وح ساريك ديسلا هاب 9 ةيويندلاو

 مل 5 4 ,
 تروح ةيصن نيرودلل ف ديعملا مى ذ تعفر عرلاخلا مويلا ةيشع لدحمو

 ءانثا تش نكل ٠ عومشلا رئانم عم ةيعيبلا يناوالاو ةيكريرطبلا لاحلا رفنا اهيلع
 ظريغ ىلا نينماوملا مغ باقناف يلع اموةبصنلا - مهتلا اهلعاش فرعي مل رانىلبللا

 اياوسر ابان ينب مانهب ديسلاماقا يلوسرلا يمركللكريرطبلا يمن” ذنمو ٠ لعافلا لع

 بلح ىلا ريصي نا هل ىضتقا ايلف ٠ الوا ةبتاكلاب سوسي و رب دي ذخاف ٠ ةفئاطلا لع

 ذفلا دق هللا همر كريرطبلا ناكو ٠ داددب نم ينامحر ءارفا ديسلا هيلا مدقتسا

 ىلاهتدوع تفداص الو ٠ دنحلا ىلا ادنكي ورب ذيلث ييدراملا كسوب لماظ يروخلا

 لحرو داد_غب يف هنع ابئان ديسلا اذه هماقا٠ رفسلل مارفا ىرسلا دادعتسا دادغ
 نايدلا هتلر ىلع ةباينلا مانهب ديسلا دبع لصوملا ىلا هلوصو ذنمو ا 11؟ةنس

 ءرايا + يف رفسلا ىلا رداب و امم:لاياداعشلا ةطير
 0 ١

 ىثثاب راعم انحوي يروخلا ىذا هليأ 4مر ءأ ري راعبلا نأك كلذ ليبقو



 ا

 كيارإ كاملا يذلا يلم اللب كنا رد وودجسلا نها تلتف و تارحلا تلرتتسا

 نمطقس 3 اكو نأ نورت أاما» ضو (س”م: ) يناثلا ليئوعمارغش نه

 الع عتم نيكلملا ىف ظل طم ى ذاق سوالوتي كيم أ انقيأ او » 1 أدأ

 ن4 زد لل نى 06 ىنايلملا

 قلبت هنطو لضوملا يف ُ أيس 30 ةفئاطلا تامشر 1 يف ة كاد لعمو

 نادنكلا نايرس ريق بخت ءاياينبل ةسيك يفف ٠ تازانج ةدع هل تا

 لذب ديقفلا 3 أاهيف نيبو(؟ :١ه وي ) ملا «“ اذه 00 نرخ نم أما»

 ٠ بولقلا يف رثأ *أ| 2 دل ناكو“ 8 ريغلاوقمالم اةلاولملل ءادؤ توملا ىتح كاسات

 5 لإ تاكا ناركلا نارام ومعل ليئاخم بووعي كلبا يناثلا مويلا ْش هن أو

 ةييكمو اج تر ركت من « ةريثك ليلاكا هسارللع » ايورلا رفس ياء وش وأ

 كلذ ايو نايرسلل أموت ل ةسك و نادلكلل انكسم ة 4س 9 نيلسرلل

 هينزازط قدنفا فيليف نيؤفاالا تاشلا باتك يف اهعمجي ىنتعا يثارم ةلج

 ةيالف كي بصأ ( 1108 ةئس) نيح دعبو 14851١ ةنمس توريب يف اهعبطو

 يروا ةقهنب دواد فسوي ديسلا صخشب ماخر نم لاثمت قشمد يف ديل

 ءولعلا يف يروجلا اذه فيقثل يف هيعس نع هل ةأفاكم قشمدلا ربه فسوي

 سههسلا لاطو هتيعر يف اسحينم راثا ريخلا ودع ناريغ ٠ لاب ةحارب هتخوفيش مايا

 جيورتو *اوملا ليدبت ءاغتبا دادغب يلاها دامك_ناتسإ يف لزقعا يتحنيتنسزم ًاوحن
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 ايشام ىلصي ناك ذا 181١ ةنس ناسن ؟9 يف ةينأا هتاحاف كانهو سفنلا

 هسفنأ ةنا هدعاربقي هنأ عدواو لفاح متامدل يبق تحن لالا لقت هتعاسلو

 أمم ايقل اعيدو ةريرسلاو ةريسلا رهاط بالا اذه ناكو ٠ اهداش ىتلا ةعيبلا ُ

 نيسئايلا ءارقفلا بولق را هبعشل

 افلح اوبختني نا نييدادغبلا ىلا زعواو هدقف ىلع كريرطبلا ديسلا فساو

 لوليا ؟ ٠ يف ايئان كريرطبلا هديا يفامحر مارفا ديبسلا لع مهياختتا قو الف ٠ هل
 يعشلاو كا ةيضايرأا لمح هتفيظو رشابو دادي ىلا وجاف 14 ةيل ةيرس ب

 تاالفملا مقر ذا ةضايرلا دعب و ٠ نيميسملا رئاسوةبعش ف ةنايدلا حور تيلستلا

 و ' خيم سلا هتدعاسأ مدقتأو نان كمهأ نأ دعب اهقح اع ةيعيلا

 يعارلا نكمت ثان اذبو' :اقباس وخاز .نسيقو ةفرشلارنالبلا يشوقر هللا

 نبي زرنا ةلايع نم
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 مسترا يذلا ةفرشلا نيل لابوظ نوععم نب:سرطب يروخلا ناك. كاذ ذاو

 هتطبغ هاقرف ةفرشلا ىلا جرع هتدوع ىدلو يدور ىلا صح دق 84 8ةنس انهاك

 أفرش نيقرفايم ىلع ةيفقسالا ماقم ىلا نيتسلاو ةيناثلا نس يف وهو لوليا ٠" يف

 ةسلجلا تناك و ٠ سذسلا يف ءابالا عم كرتشاف هنطو ركب رايد يف هنع بوني
 اهفودملعا؟ ف تاساجلا ماتخ اهمو ةعساتلاو لوالا نيرشت هيف ةنماثلا ةينلعلا

 اذه دعب و يلوسرلايسركلا لع اهيف مهكح ءابالاضرعف سذنسلا ريراقل تئرق

 ري راقث متلبق له : الئاق 'هءالمز لأسي ءابالا دحاءاقو ٠ بعشلاةسينكلا تحت

 لاغقإب يدونف ٠ ةناماب اهئارجاو ابشفحب نينلغم هوبلف :اهرخ ! ىلا اهوا نم انعم

 ريا ىلا مهلئاسر اوذفنأو * ىلاعت هلا 10 ةوعبستلا نيلثرم اومتخَو' اعمر سذنسلا

 يلوسرلا ديباتلا نوسمتلي سدقملا عمجا ىلاو مظعالا

 لو حاتم سرطب ديسلا اهيعار ةافوب ةلمرتم ودرق ةريزج تناك الو

 اهيلا لحرف اهل ايعار هنقد رمح ىتم بوقعي ديسلا نيعت ٠ 1474 ةنس ناريزح 7

 هاك نافع

 اولبةي مل ذاو دادغب ةيشربا نم ةلاقتسالا بلط يخرج للئافور ديسلانا مت

 ناريزح يف هذامع ناكو :اماع ابئان ىلحلا تفلدنق ليساب يروخلا هل ذختا هرذع

 ( كا قلاب مسا أنها مسقراو ريزغ ةسردم يف مولعلا يل ا م61 ةنس

 ١848٠5 ةنس ةفرشلل اسئر نيعتو ١4177 ةنس لوالا نيرشن

 لئشاب يروخلا عدو ةلاخللا "لالا ١5 يف سذنسلا ءابا لفقو

 ممجي ريدلا هدف ورق واراوا فطور الا" اما بدال خللا لتئافوُر ذل

 ركشيااوفو تالا قلو |! ياخ عل وعند ممل لج لفنتاو نئذدشلا لامع
2" 



2 

 انلوقل اتايئاو* هم ًاناقلا رثكا ممج ةيقرشلا فئاوطلا دنع مظني' مهنا ىلع هلل

 لاق اهى9 لوليا ٠ ميراتب ةفئاطلا ةفقاسا ىلا مظعالا ريغناب معك انما دعشكتولل

 زاجناب ه2>لمو 0 لوعب مت 3 0 طف سدل نومرتحلا وخلال أها سَ 0

 لب : ديدم نمز نم هيلا قاتشملاو يرورضلا لب ةدئافلا ليزا لمعلا اذه

 متيطعا كلذ ءاضقب 3
2 

 ةمبرغلا سوقطلا سئاك هب يدتقت الج ًاعطاس الشم

 « ةفآك ةيقرشلاو

 هتقاط نم رثكا اهي هتاذ سيميلقا ديسلا ىعتا ىتلا لامعالا ناريغ ؟8+
 هس طق ”هدبعي ملام مالا نمهقاذاف 1845 ةنسلئاوا ذنم بلقلا ءادهل تيبس
 ةيعيبلا تالفحلا ىضق ىتح ةعلاطملا ىلع أبكم ثبا كلذ عمو ٠ هرمع فلاس

 ماتخ ذنم ابوروا ىلا لحر دق ينامحر مارفا ديسلا ناكو ٠ هضرمب أبي ال وهو

 ىلا هب قو داع سنلقا ديسلا ضرم ةغلبو توريب 21 ذاع اشو تاكل

 رد ]ف ءانلطا ةيمعتا هطول
 لصوملا: ىلا دوعلاب نهاتنتاو مايل

 هضرم مافتو ناري زح ؟8يف هبسرك ىلا مجرف هلاوز برقب ضيرملا رعشو

 ليدبت لجال ةفرشلاىلا هذخاف هئافش ىلعا

 دعب كالذو ربشأ ةثالث الا نيعبسلا نس يف وهو با « يف ايندلا لياز نا ىلا

 ٠ سدقملا نابرقلا ربو ةحشلاب دوزتو يم لالا سادقلا عع نا

 فاللتخا 0 سانلا ترطاقنو ةسيكلا ردص يف هب ريجلا هتاي ىلا

 ٠ هحور 1: ء مثدحا سادقو ةنبكلا فص هزنج امير هدي ليبقت ىلا مهفئاوط

 فئاوطلا لك نم سانلاو نولسرملاويكيلئاكلا قشمد سريلقا هزينجت ةلفح رضحو

 تاراتعب 4سوسف كيوسأ ةنبأو ةممرا ةسلالا نيدنحالاو نس دإللا (شايملال فا عش
 6 : 2 ه0 و اصل |, 1 و د



 سماخا لصفللا

 صضرم نول لاب ٍٍط س راعب نمل ةماسر مح هلامتاو سديسلا ؟

 ةيام 5-03 ليئافدر فلاب يح, ووأو فسوب دينلا ةذفوو

 دارك كك ءارقا دبسلا

 00و -

 كريرطلا ديسلا ثععب .سدقملا ادنك وزب عمجم عم قافثالا دعبو .. 54
 همزعب هيف ثرشنب ةفئأ اغلا ةفقاسا عيت ىلا ١884 ةنس رايا 18 هخيرأت روشأمب

 ديسلاناكو ”زوت رهش يف 2 روصخ 00 8 ريد ف 58 دقع ىلع
 وهو كريرطبلا ةلاسر هيلا تدروف هلاغشا ضعبل رحاو اكجلب ىلا رفاس دق مانهب
 ةنع ايليا نيديسلا ادعام لجملا تقولا يف ةفرشلا ىلا 000 ٠ كانه

 يفايب كيفودول ديسلانيمتو ١اهتخوذيشل امس: عسذنسلا ءابآ اباناذ يك مارق
 ةدم ةيحور ةضايرب مبعامتجا قبو ةب وابابلا ةرضألا مسأب 5-0 50
 : مايا ةثالث

 نمل رطلان رانج اللاند ”ةنلع زوق "0 يف حاتتفالا 2 تاكو

 ة كلا | راحانفا نيو لانا رسلانايعاو ةريدالا ءاسور نم ضعبو ةينايرسلا
 ااا 5 رك ١ لئارتلاوب كتفاوالا غرقو بغشلا ليلهت ءانثأأ لافتحا
 ةاماكلا ةيريحلا هتلح انيختم

 ا

 ه5 جدأ ا كف 3 ميدل امتنلاو ردصلا فكر راعبلاو نسمددسلا سكر سا
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 5 ةياسلاب ينورأملاكيأعب نارام جاحلا انحوي ةداسأا اوناك ونياباقتم نبيدص

 نايرسلا ءابالا م٠ نمرالا لع صربق نارطم نايربسك سويليسانو ٠ هكر يرطب
 ٠ دادغب .رارطم يخرج ليئافور سويسانثا ةداسلا مشو دواد فسوي سهلافاو

 فقسا تفلدنق نوطنا سايفوأثو ' نييصن فقسا ىتمبوقعيو ٠ قشمد نارطم

 اهرلا نارطم ينامحر ال ؛ ر مارفاو سلبارط

 عمو ابابلا ريشانم تلت“ مث ليئافور ديلا سادقلا لفتحا تقولو

 روشنم مث“ يلوسرلا يس وكلا مسا سنانسا 0 ينايدسملا ةيسنا دكار

 سذنسلا حاتتفاب سيئرلا ناعا هدعب و ٠ اهتققاساو ةفئاطلا كريرطب ىلا ادكبورب

 هقدصو ةداسلا مسابناعالا روتسد ن ا فاديا كلو يف ابا 8-5 الوأعمر

 نييشافم رارسالا تاك أر ةرخالا يفو * ل ا.حانالا باتك | ىلع هدي العاج نم 0

 اتوهالةداصقلا راعميلفينوب مك اعف اضعال لس فلا اميز ذو

 نوالملظ ذءالا ريلاىلا الانا |نم فار هات ةبلحلا نه نتح نا راينيلا لوا

 نيرورسم اوجرخو ٠ هثكرب نوسمتالو هتيامح تحت حاتتفال ابهنورشب رشع ثلاثلا

 ريدلا تاعاق ىدحا ين ةيضوصخلا يي دقعب ءابالا أدعبا رلغ نهو

 ٠ ةينلعلا تاسلهلل داوملا ةئيبتلو ةكاذلل مويلا ىف نيترم وا ةرم نومئتلي اوناكو

 اماعقيدصتلا عر ةسنكلا نعم ةينلع ةس اج ينىلت مهم مسق نم اوهتبا الكف

 برج دق ناك ام دي اف بآ + يف توريب ىلا مأن :.: ديبسلا لضؤلاذذاو

 بأ١ 1 يف ةيناثلا ةينلعلا ةساجلاتناحو هل وق ىلا نوددرتي موضعي قلك لاي قفوو

 ؟١ يف ةسداسلاو هنء ١7 يف ةسماخلاو لوليا 5 يف ةعبارلاو هنم ؟/ يف ةثلاثلاو

 4م 21 4 ةعباسلاو



 "اخ

 ٠ نيتاس لع فيني | ينوعش

 ارا سنول# ىو [كل رب ااعتلا دجنللا تيذقا قللذ نوضغ ينو 4١

 دقواو + ابان قللجاف 06:8 ةيقناو ةيف مالا ىلإ هتقرتل, هيلا :ةخينيطتظشلا

 ضئارع ناطلسلا ةلالج ىلا مف مفربإ ركلملا ةمصاع ىلا تفادنق زوطنا يروخلا

 ماقي د مهضعب ضرع توريب ىلا هثدوع ىدلو ٠ نييبلحلا مسا اب صالخالا

 الس ل لاما لتدريب نال ىذا زيدل كلذ نا: كر رطل: ىارا ايلف اهيل انا
 ةلفح تمتو ٠ توريب ىلع ايكر يرطب ابئانو سلبارط ىلع ابفرش افقسا هامم ايفقسا

 لا هراوصا روص# 1845 ةنع نآري زدعا ىف توري ةشنك ف هقئالسو

 سويطالمو يليفةوب ويسندواك ديسلا هنواءمو يلوسرلا دصاقلا ينايي كيفدول

 فنرارطملاو ٠:راوملا ىلع اديص نارطم ينائسبلا سرطبو نييكلملا نارطمكاكف

 لميا هلزناكرز1لا# كوم نك ةناكو ٠ ةنارلؤملا إغ توزيب نآرظن نسبدلا تنسوي

 ديسلا دانشف توري ةلسنك ناجي نيترحح داش يناعدرب ليئافور يرواوىلحلا

 ةنبكلاو ءاسورلل ةسيفن اراد تضاف يولعلا قياطلا ءانب 0-00 وللنا

 كري رطبلا ديسلا هماقا يلح ىلا هتدوع ىدلف ينامحر سيول يروخلا اما

 مسا ىلع الوب ر م مارفا هاعدو ١ 841/ ةنس نادل قي رشت هر 0

 اذه يف ةبرطضم نيدرام ةيشربا ثناك الو ٠ ًامدق اهر كيفما! 3 وبر اوتلتفلا

 ةلئاع نينام وحن : ةسنكلا || تره نا ىلا ىضفاف سعشلا نيب مأق ءاصخب نامزلا

 ديدجلا نارطملا كري رطبلا ىعس:نييشوبكلا نيل سرملا ةعد ىلا نوددرتي اوناك و ممم

 ةلاح حاصي قفاطو رفاسف ٠ هتحاصاو هلعو هتياردأ نيدرام ف 9 رطب 5 از

 مصن ىلع ىنث مث ٠ يعيبلا هقفلاو توهاللا سورد ةعجارو ةضايرلا ىلسب ةنهكلا
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 اونال ةيقيلاو نيرفانلا نم ناج هل نعذا ذا هيعاسم تحف هظعوو ىعشلا

 مانوب ديسألا دي ُُط 0 مث نا لأ 57 8 نم داعتبالا ُُط ورا مهنكل

 ء رطلا كري رطبلا ناطاسلا فحتا امسفن 18417 ةنسيفو :نيح دعب يب

 ملظن هس ًايغاس  ةواذ سوي ديسلا ناك كاذ ذاو -هنغ ءاضإل انوبوع ةنلوزارغلا

 مارفا دسلاو يفئاطلا نيدملا 7 ةال دا دمئسا ةيدذهتلاو ةيسقطلا لئاسملا

 يدب. رف دي ربلابةفئاطلا ةققاسا ىلا لسرت لئاسملا كلت تناك ذا ةيئاكلاب هنوأمي

 لمعلا اذه لاطو كري رطبلا ةطبغ ىلع ًاريخا ضرعت و طخ اهيف هياروهنم "لك

 520 امله ةنئس 0 رهش ىلا 184 ةنس يناثلا نيرشت ٠١ نم

 855 دولا ددعو ه ٠. لع في ام اهددع نراكف باتك ف لئاسملا كالت

 0 7 يكيلثاكلا دقتعللا ىف ذ لو اا كلا اذهالوب 1 كيبك || متتفاو

 قئاقحلا تابثا عم ةئايرسلا ةدببلا ءابا نملوقنبو سدقملا باتكلا نيادهاؤ#
 : كسلا 0 ىف لصفب همتخو اهميلعت يف نوئطخي وا ةبقأعيلا اه اهاكني يتلا

 0 2 2 رج هج جوت و بسس
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 عبارلا لصقعلا

 ةيفقسا 58١ مصخ ةب وبيخ - ةسيسق ساهش ةلداحم ٠

 سد.سلادادعتسالا -ينامحرو تفل دنق نيديسلا

 مس 0س ب

 نيبو مهيب ءىناهتلا تلدوبتف نادلكلا قاقش لطب زوفلا اذه ليبقو ٠

 مهقاقش ةلاح اومئسو نيلصفتملا ءالقع مدس> ذئيحو ٠ كيلثاكلا نايرسلا

 كالذب م : ملصلاو داحنالا ىلا ! اوقاتو ملغلل م هلا وما! كالي عم مم اصخو

 ا ينغوسل : الما ةعرت قما ليف امو مام اويع ميحرلاد ع ساعجلا

 ماسقنا هك نحن انناو: ابابلا مممهقافتال مادقنو حاجن يف نييكيلثاكلا نا انابا ا
 مصاب اننا عم موعم ا:ةفئاط ديحوت ىلع ملغلل خال انلاوما 1 ةوزاي ةفيدملا7 "لوغو

 كدارم امو:سيسقلا هباجا ٠ بعت نود ىب>* كارتشاب ةسيكلا كلغ بوغرمل

 0 1 لك يلب انكي متلو قدافتلا لاقد# ناب ريصن نا 7
 'ياف اندقتعم رهوجلاب مثدقتعمو : انسهط مهسمأط و ا و ةعاط امين

 ةباجا ٠ ميسملا رمأ فيح ع دجاع ةيعر معم ريصن نا نم انعنمي اتا 1

 تسل: ساعشلا.لاق ٠ ةيدرولا مهتدابع لعجت نيا نكل اندحتا اننا لق : سيسقلا

 ةئاغتسالاو ءارذعلا حدم نم ةيلاخ اندنع ,ةالص ياو ءارذعلل دعت الا ةيدرولا

 :اهدايعا يف انماوصاو ا:تاولصو اهب صتخلا تشعتتلا نع انلدع اذا انناف ؟ اهب

 ءارذعلا ىلا ابلك ةهحوم ميحالا 2 0 للا :دلض مي لوألا ةقوقلا نأ" نسا



 كه م سم

 هباحا 9 ربطلب مثداقتعا يف كيار امو : سيسقلا لاق ؟ اهبأق ىلع هللا مالس رم

 لصفه ريم )قارشالا باتك ف انافلم يربعلا نبا ميلعت انابا اي كذا نايل

 ةكشللا مامغ : ةثالث تولا دعب نم سفنال ةكمالا نا:لاق ثيح (* مسق
 هريغ بسحو ٠ مهتيقنتل ندع سودرف 585 منهجيف ةسلاابالا كوانز ءامسلا يف

 وا ًارهطم ةتيعم ءاوس ربطملا لبق نا كيلعف ٠ لويش امهنيبو منوجو ءامسلا يف

 نع وا سادقلا نع تانسملا نوذخات ةنبكلا رشعم أي مت كلو اننا اول ندع

 ريهطت رناكم دو>وب نولوقت وا يعشلا نرعدع مينا اما جستن :١ ى ولا تر شةلقت

 لبق فك روطملا نرعء انلدع اذا:سيسقلا لاق -اهدسج نم ةلقتنلا سفنلا

 حتتفم يف ) انعرش باتك يب يربعلا نبا هلق م هلبقن: سامشلا هباجاةابابلا ةسائر

 م ةروشلل ابا ابايلا ريتتت :_االا تبا اذاف ( ةيادهلا باتك نم - قمنا

 سسفقلا لاق ع هتروشم انمرثحاو ءانرتاسا ةلاسم يأ ىف كالاش ٠١ انضعب ةاعد
 يو

 : ساملا هباجا' نونو نأز مالا تنااام يرمعلف ! رذهت لانكم نعايشلل

 اندكسم اذا و نيناح و ىراكس انوقوعد عقا ولاب عانلك اذا اننال يارلا انوقدقفا دق

 أ مخل ىدايا بءلت اذهلو انتدئفا قت

 ٠ يف ةعصاعلا دصقف ةعيبلا ءانتقا نم س أ يجزعم مانبي نارطملا اما

 ءهاهمنو هئريرط هيما نيدراع هزايتجا ىدلو 1841 ةنس لوالا نيرشن

 تن 0 رالي ًاريثك لواحو هرغس لك 106 ةيادا لب هل ٠ نعدي مقر محلا

 نينو ةيبب ثدح رعاذتل م اذعالا ردصلا رماب ةمصاعلا نع دعبأ لب دحا هل

 تك درأم يي 5 و ٠ برضلاو ُ ىلا 55 أب 0 لك و يواعزا سلأوب عقلا
"(1| 
| 

 7 - ةعد يف أ ٠ لصو هل ل 2 دومأا ٠ نم هأم / --_ هك 7 رطب م هه 3-5 عا
-82 

 جم“
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 ري ١

 ريغ ٠ قباسلاك 1220010 اناكلا ىقح مظعالا ودرصلا 3 1 ءالكولا سام

 كام 0 0 نار طأل نكون لق "قو هذ اني 0 ثاروىسإل ةاشاح هنأ

 ْ كلذ لع نارطملا قفاو ايلف ١ طقف ىربكلا ةرهاطلاةسيدكب ىنتككي و يدوحا
- 8 ] 

 ًاتفدَو 5 عاجلا لئا هسم نم قيام لك ايو اح امالعإ يطعا هءلَذ و ةظد وب

:2 

 ٠ «ةعدقلا دل و>و ىف يدَقْلاِفقو هلأ 2 5-5 تك: ضارتعا 3

 ةامامك يهتلماعم ئيضلقال اذه محلوق حصول هنا انييلع ءالكولا باوج- فدر
 0 ناجحا كو او زيجبلاعاار قرانا ىف اراواننت (نيانلا راغللا

 0 مهوصخل ةقيتعلا س ؟ كلا نع ىنع ْى و نيكلناكلا 01 0( وهور 6 هكا مو 360

 مهمودصخا ٠ نييلف مهتقعت لع ةاديارلهييسئابزيك ,اوداش 0 «ه ل لح ل

 نابرلا مع الف ٠ ناطلساا 1 ل )وه كلا ر لص 5 نمو وذ غاي نإ هيو

 انا | لظتسا 5 هأ اولأق م اليتم جنح ف ِوَط كلد " يواهرأار

 ؟ةدحاو ةسينك كموصخل | ةكآ راو كلل .< ثرولث كاطع 0 د أ نأ د دعب

 ظلغا ذاو ٠ اهفاقواو هرب عب سئانكلا ةيقب يف مب انعساق تبنطا اذاف كلذ عمو
 ا مما/ 3 رايا 5 -اغ سف ةماعلا ٠ نع هداعبأب 7 ردص هلكت

 0 7 ماتا اذ ارحل افارغات كينيا ىلا ىماوألا َتِذَذا

 78 ةرهشع ل اب دو 20 ناعنو ' راين 3 3 ناساسف 4 ءاساو

 تقر 44 ةسلل : كلاب يالا ي مريم كيب هللا اوف سه ةقر ف 2ع و أ ءارحالل

 دلك وصفرب مهصعبو نوب رطي د اد نودوحوملا ناك ذا ا ّ نيعمجلا

 موعجتل مهنارطمو نوبايف بالا حتعب ثر ر ءأي 5 يالا كي ورستو نب# 0 20
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 مههلا أ الا ة ةقروبو أه م كي ورسح مهلك سما ران ىسمأ الذ هكر 2و7

 ورسخ مثدشأنف رحلا د_:شاىتح سمالا لمع اوداعأ ةعئجلا مسا حابص يفو  هوزاهأف

 تقلست ٠ سوقانلا عرفو ّمشلا ريغ مهم عمت ! ذاو 'رماوالا 5 5. 735 كلذ

 موصرب رام اي» نواوقي اوعمسو نيطسملاب نيثيغتسم اوجاهف للاب مهلا هدونج

 ىلا ريو عش ةونذل اي 2و ا ترص له انخارص ىلا 5- ال كلاب 1

 |وولسف تلخ 1 ًادحاو ًادحاو فاعلا نوحر# اوقدُطو أمماب ارتفةسكلا



 رح

 نال ا كلنبل دنطق اسأل 03241 ةئان دعت .نم ين مانهب كلالطناكاو

 هتصح ىف ةقيض تناك نيملا اذه ىلا هتماقا نا ىلع هاكسل ةيفقسا اراد ديشي

 يف أجراخ اهاءطخي نا ىأر ٠رادلل ةيفاك أضرا دلبلا يف دجي ل ذاو هلها تيب نم

 ةيفاكلا ل نكت مل ذا مم ٠ اذه للم ف هعاتب ا نأك رادرتفدلا فايا هسا احن

 وهو هلاغشا ضعبل هيمور / هسوسق دحا دفوي نا هسفن تقولا يف هل ىضتقاو

 همم مه الو ٠ هذفناو لوايا ! يف ةنروخلا ةتر ىلا ها هأقر ٠ ينامحر اذ سلا

 ترارطملا سف“ فاو :ناسحاب هولصو هنارطم ةقيض رِجللو اشمنلا يف نونمالمل

 قارشلا اهلا ةلدياغ لاير« ىرؤتلا ئيلققااوا..#ةبؤغوملا ناذلا داشو:هلوسو:قيقوت

 صحا ةيسةط ةيبقف لئاسم 'ىمو عمجي تلح ستر جي كزيرطلا ل

 كاد ْف تاغ !انعاق ا ةنءاطملا ىف كح هلال هحتتمي نأ هت نق ناكأ ند 5 ُْف

 ىلا 18485 ةئس فيص ةدم قمل تيارات ثلا يروخلا 21 ؟ هه نيسحل

 075 هتيعر ةسأسس نع مانهب نار طل لغشب ءانبا نكي لو يزطولا ىلا داع نا

 انهتنبك لع ةضايرلا تاظع اوقليل هتيشربا ىرق ىلا هتنبك نم ةبخن لسرا هناف

 ينمزو يحور حاجنب يعاسملا هذه هللا للك و ةنس لك يف مهتدانك | افخر

 يعسلا نم رتفي ةكلملا ةمصاع يف ةبقاعيلا نارطم نكي مل كاذ ذاو 04

 كالؤفستمي اناطلس نما انتئازآ كبوغا ةَيَئِماستم. لانا تح هبل نس ؛انكلا عاجرتسا يف

 نكطالاو جهلا انو قالوع قو ما :ط) دعو اااثلا لانا نزع ةنككأو
 ناريزح ؟* سيمتنا موي لصوملا رطل لخدو ' مئامرف ءارجا يف يعسلا ىلا

 يللاولا اذه ربخاو ٠ فرصتملا كيب يدممو ىيلااولا اشاب نيسح 1 اهم ةند

 ًاريرحت هغيلبت اوبلط ذاو ٠ هصن ىلع مهعلطي نا نود نامرفلاب نييكيلثاكلا هوجو
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 :ملا كل هدمبو نامرفلا رجا ينا هاوق,مهفرص لب . عصي مل ماظنلا ىضتقب

 دفنا ١ ةلطع مو هنأ نيئمأ دغلا ىف ْن وكيلثاكلا ناك انس هنأ مت ٠ ىوعدلا ةماقاب

 هد تف نك يذلا ريغصلا بالا اونو رحل 3 احاذ مهجاجحا نوعءفري

 ةسيكلاةعتما اوددبو اريك ًاسوفان اوعفرو ةراجملاب ريكلا بابلا اوذسو: ةفدلا

 هللا حيصي وهو هب فاطي ناكو هرسركب و هتا مهئارطم مفر لاحللو ةسردملاو

 )1١( نيمأ نيرفاكلا موقلا لعفدريو ا ءوقلا ةلحن ناظلسلا ل ضني

 موسم ىلع نييكيلثاكلا نوبلشي اوناكف ر .اختفالا م”رغ لاهجلا نم رفنو

 نوفصي و ةسردملا يف اهودجو يتأا يس ميلعتلا 7 ُط 3 وعاطي و نيميسملا

 ءارذعلا رم ةروص ريصقلا اهوتنب دواد ودومثدحا فداصو : رفكلب ميلعتلا كلذ

 وهاذه: مه لوقي وهو اهياع قصنو ةهتقفري اونأك نياسمل 2 ع امئاهاو اهئطوف

 ًايذعم تاق اغلا لحرلا اذه بيصا ىتد ءايا ضم 1 0 مخ مص

 ىلا نار سيوا يروخلا مانهب ديسلا ذفنا ١885 ةنس لوليا ١5 ىفو

0 

0 5 

 55 توريس ةءاعقلا راد ىلا درو اده بدلا 4سفن تؤوولا فو

 بتكلا هده كل م دواد فدسوإ كلا ع انمالك يف انرشا 1 هرفلا اا

 يللاعلا باب لا ىلا قوعداا قاروأ عف عشر هئقوأو 6 ةماعلا ىلا هج وه 5 نوب قاتعاف

 ل

 ىلا تديعأ | او ةلودلا ىروشف مهاذلا ةئداعلا سا ف مرفأ 00

 انسفنب مالكلا انمعو ةلفملا هذه اندهش )١(



 < ع

 0 هلم ك1 ميو ىاةتانو كلاداعرات كبلفا انوي: نانسقلا رمشاو نوار بك

 يمدقملا نبا عوشي همسانهاك عم خزا يلاهانم رفن ةيادهب 2 نانا تيتو

 نارطلا ذفناف هركذ رأملا ودنه اموت ريرضلا سقلا هبلا مضناو ناجي رمرم وفرش
 دعبو ١ ةاثاع ناعمسو ةسج مثددع غلب ىح مهبو مدشرأف ةنيئل مر هيف ذإلا

 هس كد ُّط اراد مه تو روما 1 ةسردمو ةولص تالد اهلعح راد راحمتسا

 7-50 ويرذ مانهب هسا متي رف نم أاسسق مذ مرو ةسردمو أدمعم ل

 ٍ : 1 . ظ ينذا مط اقمونل مخ قال وقتي نأكف ىيدقملا نامالاب ا ركلسملا ةعولةم لذا

 اهم

 ةالقعملا نتئاكلا' لين ترم نيلصفنلا'نايرسلا لما تِخن ل كلذ ءانثاو

 بنار: منام ارق هللادبع نب مانهب ديسلا ما لصوملا يف نييكيلثاكلل

 "1 مادقإ :نيتتنملاو قنملتلملا ْلَض وملا ياها لبقنم اهيف ايعدم لظتسي ةطيضم

 دإبلا نايعا ىلا درتي قفطو اهيلع مهءاصخا ىلوتسا يتلا سئانكلا ىلا مهتجاحو

 نورا رك مهموتخ ةطضملا 0 ! مقوي نا اسمتلم م يع ىئارتي نيملسملا

 مهنا ن نم هب هموصخ كاطو نك 1 نيو 10 ولا 7 مريع قهشاو 4 4ى.ءاط

 "فلما ةناحسالا ل اكو ٠ كل د ريع 2 بالا اود مي رشلا ا از 3ّ5ى

 نيعقوملا ًادهشتسم نييكيلثاكلا ريغلا ءارغسلاو ءارزولا فطعتسي عرشو ١4

 ةيلد >اعأا رهشم أشاب بوغا 4 ماع فطعت ىتح همالكل لأ ثرتكي لف هتطبضم ع

 يف ىتلا ةربقملا يف : انمح دققت و ةعسلا اندقف اننا : هل هلوقل ناطل سأأ دنع م دقمل
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 يف تف نا متع ام بالا اذه حتفا ةصخر هتطساوب لانف : اماب اذهو اهئانف

 : 32 بأب نر هيلا نانلا مءاشنو امر+ 2 ناس | |

 ثالدو املا ةئس ئرك ةعامو ءالغب لصوملا تبيصأ الد لالخ فو

 رايد نءحمثلا باج لضعتف ةلحد ره دمجم اهعورزت قرحا مومحسلا حر 7 |

 ٠ ةريللا ةنس ةنسلا كلتل ليقف ةيناّثع ةريل ( ثرد 51١١ ) هللزو رعس غلبف ب

 مان ديسلا ناكو ءارقفلا ةدعاسم ىلع ءاسئرلا بولق ةمحرلا تلمح كاذ ذاو

 وأ ءأر قف نم ةلثع قا ه4يعش ءاينغا ٠ نم لكى لع ضر هن ال نيمحارلا كو

 ىرقلا ن 3 ىاج ىلع ل لدو : عوبسالا يف 2 8 رفاو 4 هةقدص يد

 ةمش 'ارففلل ع أنيق زيي ةموكحلا نرذ نم يلا ل أب ناكو ٠ ة]متحم ةمش عابت تناكف

 هل نوعديو ءارهفلا يباب هنوعصي ىراصنو نيليسم 0 ىبليلا دحا اذهلو ةطسوتم

 .٠ | 7 5 3 2 ٠ هاو هن 5 ٠

 4... اود 2 3 نم ردكساف ناد طغأأ لثم 5 9 لصنق قوس مسيوم مد ةنلفتلا

 0 فلا ادع أم نيسابلا ىلع شرغ يلام ام عوبسأ لك ُْق عروب ناكف٠ أن آذآ

 وأمس نمل و رلوسرلا دصاقلا لعف كالذكو ٠ دادغب نم ةفااش ةينرب وسن يف اسوا

 ةدمالز نها يص نيعب رالو جاسم يف ا 4ب ١ روش حابص 5 ُْف نومدهعي اوناكف

 < بس هد ييررا يت ل ١
 نحف لصنقلا هحوز نوم دقتن فهسوب رام مسا ا كر وحا دعما و «ةيباادلل

 ىر انك كلذ عمو 5 نيج. 3 نك شرغ ةلاعسل 0-0-0 َْق نءمحي

 مخاد جوزملا قكلان ,ز نم اصر ةو ةلاختلا زبخ نزلي سانلا حير دب راقب

 كلذ نم تانك كلذ ريغ للا صح ىلا نقلا .ال حر ةسطافلا ماببلا موو

 ضارماو ءاروأ
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 ةلشونالا هتينأ بم ف ناآكو ى- تايتفل أو نايتفلا ةفلعتل اهارقو ةندملا قرنمراذملا

 كيكاافبلل لصوملا ٍف هدودو ها ناكو : نسشردلاو ةعلاطملاو فدأتلا نه رثعي ال

 لاب نييك موال :ةابالا»ةكييلطم ا ةتيايادإملا :١» بانك تف !ةباقرفلا ةالبصلا

 لك قطاع بيجنن وه رفلا اةالطع انبجك يا :كلتانف ٍطبض أدب 4 . اما

 فرعيال بيج د اهتجاب لمعلا 9 ُُط 6 ا ةطبغ نيبو هنيب ترج

 شي رادم لعجو احلامها دعب نم ريمازملاّةوالت داعأف قشمد يف لمعلا لكا 3 للملا

 همر ا: صخ ىرجمت :رابتعا تاذ نكت م اهريغف ةلوو5 صأال الخ يفمار فأر ّظ

 سدكملا عمجمل مهلسرا مصعب و توريس ةللوسرا ةداصقلا رادىف نيتودال ة 4يعمج

 اا ذة للابا + جااةنشإ لضإملا ذي عيمجلا عباطف ! 41/4 ةنس همور نم

 ةنسلارادم ىلع 4هيصوصح ةجسلاو يوم دحاولا 1 ادحا ةعمس يش كلدو

 ب0 يا 2 عج 2227ج نو ب
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 يرانا لصقل

 موصخ ةطبضم كد خزأ 2 ءاد'هأ 0 ءارفسلا 2 ءارجا : ا

 ؟الو - ةيفةسا راد ءاشنا - ةريللا ءالغ - ىئئانكلا

 هيس روحا ةلاكو سئانكلا ُّط موصخلا ءالميةسا

 لسوزوف زاحجنا دك ةناعسالا 2 يلامحر

 سس ل

 يلغعأ ىذلا ىلا نا لوقت يب مانبي ديسلا رابخا ىلا دوعن ىو 32

 ترا ل ا عيقوتب ةديوم نكس

 نا ًارومام اهءاخ اشاب يضيف هعسا لجر ةرملّوال اهيلوو ةيالو كرم لصوملا

 رأيا 1؟ نيثألا موي ناك ايلف ع نمو ١اهحرش قباسلا ةقيرطلاب ةمسقلا ير

 كيتسس نار و عم ةعيبلاويارسلا نيب امنيقرفتم د ونجل اي اولا لسرا 14174 ةنس

 نمي رغلا نم الكلف 3 راد نم كَ ار عم فرصتلا كفنأ و ةحاحلا ىدأ فاتملل

 سلخ ىلا ىوعدلا ىقيرف يللاولا اعد اذه دعبو ٠ ركحلا ”كص يف !م هباصا

 منتماو نييكيلثاكلا ءالكو رض فقولا نيتاسبو ةربقملا ةلاسم صحفل لكشم

 ديسال غاسف ٠ ةقيتعلا ةسينكلا يف نفدلا نم نيقيرفلا يماولا عنش ٠ مهموصخ

 اهلصنق دي لعةميخفلا اسنرف ةلود ةقفن لع امبطابب و : نيتسينكلا مري نا مانهب

 : 5 ادبات يقشمدلا يفويس الوقيل ويسوم

 اهعسا ةريزجلاو وخاز نيب ةيرقل سيسق ةيادهب مانهب ديسلا يعس هللا للكو
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 نييكيلثاكلا ةقفن ىلع همزاولو

 ناسن ؛ سيتا موي ةينيطنطسقلا مانهب ديسلا دصق ةحارلا تبتتسا الو

 لجا ترماهيلا ةقبس دق نيلصفنملا كري رطب سرطب ديسلا ناكو 1474 ةنسس

 ىلع اعلطم اسنرف ةلود ريفس هيئروف ويسوم نراك الو لصوملا سئانك هلا
 درايال 0 رت لبرطل َنلَسلا كال“ ناكل ناكل: قوتي نع انفاانم وعملا

 ةدهعىلا كلذب ءاضقلا 1 نا اضيا ةيلعلا ةلودلا تدسحتساف هرئاكتا ةلود ريفس

 مل 6 اجلا قت وهرب رهن امسلم قالووتسلا

 ةكلملا ةعصاع كي سئئانكلا ةلاسم مسح يف اًيعاس مانهب ديسلا ناك ايفو
 نا همز نال كوتنيا"اليلتلا): فاضت لان أدا:لئلونا زكا نويت مدل: ىلا

 لطول ًاراتحم ارذتعم عنمتف ٠دواد فسوي يروا او.بختنا اذه ىفعتسا الو

 نييلصوملا ىلع ةتقرافم تعش ذاو ٠ ىضري نا هيلا زعواف يلوسرلا يسركلا ىلا ”هرما

 هءاقبإ ماوق لكب نولو احب اولازام٠ هبطودلعو مبءوفن ٍهتمدخ نم انا أوناك ال

 يكد فلان راخلا الطول ةدارالا ميلست بوجوب وه مهعنقا ىتح دنع

 اهفاقواو ةقيتعلا لصوملا سئاك نايف !بككح ازربا نيتلودلا اريغس ناك كاذ ذاو
 اتسيكو : ةصح يميدوحاو اموت رام ا:ينكف:نيتصح اهالعجو: نيتفئاطلل قحت
 ىلاو هتلود ىلا هككح امهنم لكم فرو ٠ ةصح ىرغصلاو ىربكلا ةرهاطلا

 ركبلا اذه يف يب مانيب نارطملاو سراعب كرب راعبلا اري خو لورا ىنركلا

 ةدحاو اربح همصخل إي ال هنا أبضغم باجاف كري رطبلا اماو : نارطملا يضرف

 ةسيئك عم ىربكلا ةرهالملا ةسيكب ىضري هنا فدراف نارطملا لهاست كلذ دنع
 فقو هنال يناوزحاب ةيرق يف يذلا نوم زا ١| ناعم 4بعش 0 نا ىلع يببدوحا
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 ينوعثةسيكل فقوهنال أمشعب هي رئي يذلانوتيز ا ناتس ف ضتنوا مانهب ناك وب 0-3

 نويسهوق سلحم اهمسحل م ةريقملاةلأسم ف كلا ناك و : ةيرقلا كلت يف

 ةسيكلاب ا( نخت هنارب ءش الاو٠ ٠ هأ هزا هتدشي يذلا اكلم ريق لك نوكيف ةلصولاب ١

 فقو يو يناوز>اب يرق ف يتلا كو ءأ| ناثاسن كلذكو ٠ ةريقأا كللتل ةيذأ املا

 دلاو او ةسيكلا كلل الي يذلا 9 رمل 3 م 0 رف شوقر ةةسكل

 1 ٌتروبار ىدكف روك ذملا دلل فقو ناتسيلا كلذ نا تبثا اذا نيروكذملا

 نم لك م و يللاعلا بابلا يف لصالا ظفح و ةكرتلاو ةيواسنرفلاب هلك كلذ

 . ةزيسأ نيمسالا نم لك دنعو نيترافسلا

 ًادئاع بلقناو نيَريفسلا ىلاو يلاعلا بابلا ىلا ركشلا مانهب ديسلا مفرف

 ُُط قشمد ىختنم نآك ذا 140/4 ةئسراذا ١؟ 5 ”ةلوصو ناكو هتيعر ىلا

 هاقرف "ناسن ١١ كي _ اح ىلا هلوصو نآكو ٠ ماني ديسلا هع دوف رغسلا ةبها

 ةداسلا ةوزاؤم ناسن ؟ ةيِ ةاناسالا سائر ةحرد.ىلا سرت ةكرشلا

 رطم فسوي و مورلا نارطم متاح ساوبو نمرالا نارطم طيلب سويروغيرغ
 ةنراسطملا ةروكأب ناكو سهلقا هاعدو لودلا لصانق روضحي و ةنراؤملا نارطَن

 كريرطللا اذه مهعمر نيذلا

 نايعاو ةن ع نم دؤو هليقتسا تود ىلا دردجلا نارطملا لوطر منو

 نورويسملا عرف ام14 ةنس رأيا ؟* ىف لوألا ة هر ١ قشمد 0ك ١6 قالو

 بتر ة 125م ةريغب ”تسائر سديلف ٍْ 00 ثارو“ مهن اوط ف التف 00 هلادقتسالا

 اشناو انامز اهلامها دعب نم *ةهئثر داعاو .ىئابرسلا سقطلا ندتأَو ةنيتالا لاك

 اشناو «ةيشربالا نووش ىف رظنلل انفئاط (.لح ماقاو هتاذب اهريدي أكوا خا



 را

 ايديتترم 50 ةعيبلا ىف يشب ألو : نانوي ناعمم سقلا باصا اذه نم دشاو

 30ج ل اوةأف فمهحورج نع غ رنويسلا ىلاهمردنجلا مهفاسنييكيلثاكلا

 ةايئادو# اراء انشا م أم هةر ةذفان نم دهشي ناكف يب مانهب ديدشلا|زأما

 نايا لاوس ل ضايطس زلال 5 اوقاطافةذفانلا نم هتبقارع نوختاهلا رعشو ١ اك ابتارفزلا

 ول اعداطنو نيليسم نم لصواملا يل أها معت تيعبتأا تكفر مابنلا كالد فن: نأ

 تاتشلا لع نيعمجتملا لمح ًاريزغ ًارظم هللا لسريو كردلا دونج كرادتل

 مبوب ناث ”رما هبقعو نامرفلا ءارجا ريخأتب ياسلا رمالا رهظ !ذه دعبو

 نايل هنلثإلبلا هوب ارداف فتارإللاوبل رتع اسابا رو بلعب ةللاقع لاؤرجملا

 هيلا مفر هنكل مارتحالا نارطملا هل ئذاف أرذتعم ًارفغتتس مأنهب ديببلا زاد ملا

 هأ را ”ةلودل هضم يذلا ف اصنالاو لدعلل افالخ هب هلماع أم نع از ١ 7 اباتع

 دقف. هتةساس ءوسل هلا ب دفاوتلا باذخحلا يفو رادجلا 2 صاصرلا قرط رثا

 _ئطذلملا م نيح ورجللا ب د هيلع تنال ول أو ٠ هسفن ط نمالا لب هب 55

 نا 00 مسقاو ديلا قاو فيسأتف نياظتسم نواواوب مهلها ناك ذا مهئامدب

 هردا أه ةرؤرغ نم ظرف ام حلطصي ذا هفارصنا ذنمو ' هاما و ان وح نيؤلا

 نكيقود لعةلغفاحملاب , مرماو.نييماظنلا دونا نمنيتقر : رضحافم امءالا ردصلا

 يلا ةعبلا يباب و هيثرد وسوم لصنقلاو نيلسرملا و يل ويسرا دصاقلاو نا رطملا نم

 داقتفال ةدإبلا ءابطا .نرم ةسمخ لكشو ٠ نيلثتم اوقئفتف ماصخلا ىرج اهيا

 نه دواد فيدوي يرولاو يركسعلا بييطلا ىاليساو : اوناكو نيب ورضملا

 دمحو يئاطلا يدنفا هللادبعو موّصضخلاةءامج نم نمديلشرا سامشلاو نييكيلثاكلا

 مث هتف الذ نيناهلا لع فيني أه نيبورضملا ددع نآكو نيليسملا 8 راص نبا
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 ةمركحلا ىلا عفد تروبار ا نيعب راو ةعب.» وعلب و د كوروا ذم ءأ أيطالا

 0 دكاو مهئاقفرك ١ همست ن | نم ( مجومهوا اك] افوخ اوفتخاف ةيقبلا اماو

 اذه. 2 وأ ةيرض نيعب راو نيتنتا مثدح تا يف دجو هلأ باب .طلا يىدففا

 يف مهسادق ماقي ناكو مهفوخل ةديدجلا متين“ نك اولغقي نا نويكيلثاكلا “ راها
 اوم-ركسا ةلودلا ىلا 5 أوعفرو 00 توب يف وانياسرملاو ةداصقلايتسنك

 يسيو ازعب رمارايأ ٠١ ءاعب رالا مري اهنم دروف ٠ لدعلاو فاصنالاب ةلماعملا هيف

 نادتموفلا امشاب ذفانىلا زعوي كوك رك ىلا رخآ رماو: راهنلا كلذ ءاسم ينهداعباو أمثأب

 تقوم لصوملا لع كحيو ةنتنلا ران ءافطا ىلا عرسي نا
 طئاح ةداعاب رماف ديدج مظعا ردص 56 كلذ لالخ 5 سا

 صحت كليب مظان هما أن انك هل 7 د زيع ال هناريغ ٠ البق كراك ام ةمسقلا

 (+يف روكذلا فا ذاشكلالصوو ٠ ٠ طئاجلا ةداعا نع تن دع ميسي ورضم ا

 ةموكملا ضل < رماو مثلا زعو نيب ورضملا دقتفاف رايا

 نبا دارم ناطلسال عيوب دي وءلادبع ناطلسل | علخ يرجح كاذ ذاو

 ديحادع ناطلسلا

 00 بترو نيتفئاطلا ءالكودهيأا || اعد اسلح كيب مظان جبت نأ يو

 افاقواو سئانكلا ىف نييكيلثاكلا قح ةدحاولا ىف . نيب يلاقلا يال اللا معربا

 نود تاحا ابنكل مست 5 ةاداتكتيونا ف د نتن ةناثلا يفو

 ناطلسلا سولج ىرح باراعضالا رث لعو ٠ ةصاعلا يفبارطضا ث ىدحل كالذ

 ةرلعاا ةلودلا ايسور ةب راخم كالذ تبقعو دارم ناطلس '' هيغل لطروت ديجلاد ع

 ةبنكلا تلا أي مم ركسعلا ل لزب مذ 21 نا 0 هام نسا ءاءكلا لأ تيه ةف# د
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 مو ةرادالا سل سا نيتعامجا هوحو فاضت اهاب يو اعد كاذ داو

 اول 9 "نييكيلاكلاو ءاف نامرفلا 4 تقوللو ١4107 ةنس رايا ١ نينثالا

 هلأ لا ىف 5 ا ١١ ريغ نوهضاخ نااع ازيد اننا هوباجأذ ' ممصح حيتافم

 00 اذا 3-5 اولمحيف ةفئاطلا دارفا اذا مقا مايا ةثالث ةلهم بلطن ةيفئاط

 الل راح انيس كارول نتن كلك تنال كليضرال ام «ثادخو اليل طر الف

 نأكو : لفقألا ُط ةعاس ني رسعو 50 اذ انليما اولا : الا تاهل مياس

 رباخم _ئزا ىارو باطلا اذه مثدحأ باوصف نيتكا.. نالا ىلا ساحل ءاضعا

 نم اندنع نحف ءار>الا مترخا متنا نإ اولاقو م موصخلا هد ٠ دادغ ىلاو هيف
 ٠ 3 ِِع 8 عا ,. ام َ

 59 متيار وأ 2 ىم نيدلا ةما ا : ةاماق منار أوم مهم دقت او>رخو : هل رج

 ءاضعا فرصتملا لهعسا دئتقوو هيأ الوه لثم ىراصن 6-5 اناطلس [ايرو

 ف !و]حتبنب 0 هنأ كد كلمت كلم رظ نحلو : دادغب ىلاو رباح اكو ساجملا

 ىلا اهوا فارغلتلا ةرئاد ىلا ههجوت تدل هناف ٠ مدعاس موصخلا نم هضبف

 هعمو ةسئكلا ىلا ريخلا راط تفوملاو 9 ةلييعلا رادح مدا اولدعتسي نأ مصعب

 نيرا لال واوان :ءانل ان ليلا تاليرجت اور شاص رلا و. علؤاعملا برن أ دنبا

 رم رهن م نوزئافلا ضقناو : اههاعست نمو ةسكلا لحاد .

 ةولسإ| الكب رعاك مثو وه وصخ لعةدماسلا مثودحا اوناك نيملسملا ءاعروهمردنخ 1

 اودحو رة نوياسو معه هوفداص م 0 نوب رصي اوناكو : يدع الو مجيعم

 ةمدماللو تاعاسأاو دوقتلاك نيك عموم هلع

 متحا امناو هل فرصتملا ثرتكي لف ةارجالا رخ وي نا يلاولا باوج ناكو - ١ 4 0 0 ا ا هر

 تاوصا تغلب و : قب رطلا يف قعا وص عوف زا ةيفارغلتلا ةرباخغلا فيقوتب ساحلا ف
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 يسيو ردابف ٠ ةعاس فصن ةفاملا دعب عم ىاحلا ىلا صاصرلا قالطإو ةنتفلا
 دجو ذاو ساجلا يلا داع لب !همني لف ةراسجلا دهشو (كار ةسينكلا ىلا اشاب
 دونج ةقفرب مهزانم ىلا موفر : مهسألا ىلع نينم | ريغ نيكد نال

 ا ا نور م 0 ةأرج .نوهاملا دافؤاونا ل ظاارم

 كرم هتوق ةاشالمل المخ لمح وا برضلاو متشلاب هتيب ىلا قاسيف جرا الا ىلا

 ن5 نيبلاسلاو نيج هلا ةصاخة ةقزالا تزاك امل من 6 مهلا برضلا ءارج

 ٠ هجد ىلا هلوصو دنع الا هعاتموهتا.ح - ىلعنماي ال هلت ل نم احن يذل

 رادلا بحاص جرخ اذافسانلا ب باور مب اوناكق يل 0 ةصرف ةمهضعب منتغأو

 نا ىلا مصعب , ةواسقلا تضفاو ٠ 358 حالسلا ةنياع هل :أ قراطلا 0 3

 نضر 2 تا ا تسعتراف هلها ]نه عمسم ىلع 3 هقيفر مثدحاو 7

 يف دحو هنا ريصقلا أموت نب دواد وهو مثدحا نع يورو ' نطقسا تاللماحلاو

 دعب هعينص لع بتوع ألف هعم اونأاك نيملسل ةلماح هراع قصي ًاسلص ةسيئكلا

 :-لمغا فوس: لال ساب ال لاق ك
 مدحا 5 رجومتشل 00 'هرداب ةعما نم يف احرسيولسةلاجرخأ انو

 برضلاهب قللأف ة ةحاساا ىلا هل>ر نمر و رحو * ضرال اهب برضو هت 1 نم

 وو ناكو ) اصع لعب 0 مثدحا مفرو هعصو نعزلا فيقوي أم سفزأا

 تقفشا ذ_ةيحو :ابابلل ةيحض هولعجا يدالوا :لوقي وهو ( حالصلاب افورعم

 1 ائأو نيد راضلا دعبأف نيلسملا نم لحر امواعوهصلختل هيلع اهنقل تقلأف هاربا

 مدعو 4فح الم "بذي روضو 4 ل ىلا هإصوا م م نام ا.هرلاو نيسسفلااو د 0

 * كب اء 507 4ث لحد 2 0 اف هلع هذي دم رم لك لتعي هنا هللا



 مقر

 ا ل هر ادك اي نيطت كل كولا: نايؤسلا رانيا فنك ىلا ةمحلا

 ىفتتاف لظلل تلذم“ ةمج رئاسخلو ماذال ايس ناكف ماصخلا لاطف مهسئانك
 كلذو فلسلا هب رتغا ام كلا 'قودررتلا الفا كيلتنا يكن 1 ريخ درتستا انا ان

 نا مهئالكو ةطساوب 2 كلما ةعصاع يف نولواح اوناك مانهب ديسلا دادضا نا

 نييكيلثاكلا نا ,ههفالسا معز ني رركم ةميدقلا لصوملا ستاك ىلع اولوتسي

 يف مم ثرح نمو ٠ ق> نودب اهفاقوا ينو اهيف مثوعماقو مهتلم اورج ثادحا
 ) هادف 8 ,خ » اهوالم ىتح ةديدح لاك ل طوصخل ةعدقلا نع ىنغ

 03 نوسمتلي .اومتخو : ةيزاغلا قيرطب الا اهأيا «مملسأ نحت | ةلودلا ن نأ عم

 اذه_نورركب اوكقنا امو ٠ اهيلا مهتجاح ديدشل مهلا اهعمجاب ديس

 مالكلاب ٍلصولاو دادغب و ةعصاعلا يف رءالا يلوا بولق نوئيهيو هلاثماو مالكلا

 طرفاو كربلا وب رطف ملط ءارحال ةمم ا 0 نايف اوان يل ةنانرلا ن.هاربلاو

 مهموصخ ترا مهي ن وعيذي اوقفاف نيملسملا قيلق يف ممم نيبصعتملا ضعب

 مهسيسقل مثاياطخي نوفرتعي و : ابابلا نودبعي مهناو فيرشلا لجنالا اوفرح

 مهوانيو 0

 راذا لئاوا يف الا نامرغلاو ةياكشلا نم :ىشب اوردي 0 نوكيلثاكلا انا

 ةحونملا اهنيمارفشي هب ترماام ضقنل ال ةلودلا تا مهداقتعال 18077 ةنس

 مههوصح نامرف نأ رأيا 43 دك مهغلب اذه منيف لع مث امفو : اقياس م

 لخاش معف
 ىلك -

 فسالا مهلمشف : لصوملا ىلا ديربلا هب هجوت دقو دادغبب ةيالواا راد يب لحس

 ةكاتم نود لع كح ام يلاعلا بابلا ىلا ايفا غلت نوملظتسإ اوةفطف "مغلاو

 0 نامر ىلا ءا رح ارخماولا + ءبناايقا رغلت لصوملا 214 رماو مهباي هسا
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 فارغلتلا اذه غيلبت رخئاف موصخلا ةءاج نم فارغلتلا رومام
 نيكي اذاكلا نام 006 لع نبيل الب وحلا 0 دموي ةلودلا ت ع )اك | امم

 يسإو اوعنقاف ممموصخح م فأ ايضا ا موصخلا اهدا + كلن * ص 1

 هسفنتنأ ولا يف اورغا ا 5 ما 56 درعا ال نا لص ادار أشاب

 1 00 3 دلمأ كلذ 00 الاققح 33 و٠ هل م هوما اق < ةلأسملا

 نعشلا . م هيلا راشملا لحرأا ف رع لب انا نا رطم 4 فرثعي الها فّرصتملا

 ءادذعلا ل «ثاتدماو هللا ناعكمأو قاقكالذ :نأب طل 0 الف بعُشلا قوهفحو

 00 مل لاق راعخلا ُُس مهعلطا نا دعب و هبعش رباكاب عمتجا م ُُ

 0 يع اولدعا متل نأو يفوح 5 متم "نا يامور | يسرك يعوصخ ُْ تراث

 كتدانا رك اهم ةعيسلل ًادالوا | :ماي 6 ل مانا : * نب, رث عم :اتم دحاوف نم هوباجاف

 ةجرحلا ةبقحلا كلت يف مهقوقح ةافالمل امنا ٠ ةيهافرلا يف كك قيضلا يف ثاكراشن

 مظعالا ربملا ىلا ربالا غابو ركشللا هو ىف ةفئاظلا نه ةليكو مدخلا اوبس

 سويسانا رأف ةولغأنم نيدلا ءادعا مطان 2( 0 ةعرلاو يعارل ةماهش ىلع ىنثاف

 . نييسويرالا

 مو ةهدقلا ةسيكلا ين ىتلا مهتصح يف نوعمتجم اوعرشف موصخلا اماو

 اوناعي كل مهتصح يف نيبكيلثاكلا نابش كلذكو ٠ ةولسالاو يصعلا نولماح

 يناح 6 سبي ول سهلا معبأ 01 ةيش ددلا و ةيعيبلا مهتعتما | اوهمجل و مهجاحتحا

 هب قاأم اعزنو ةنطفلا :١ ةيكسلا ىلع امهيرذ المحب ل نانوي ناعم“ سقلاو

 ١ بأ 0 لفقأو ماج ,ح ام يالا يي“ همأاو ةحلسألا نمامفئاط ناش

5 0 
1-0 
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 يكيلثاك هللا هافوت_ةلياق مايا دعبو

 ارا ملا الملز ةزداور كنز ثق فمن ا وونالاةةذه !الؤافنأ ىفو
 زيرطتلاوةطايخلاو مولعأاو ةنايدلا يف تايلصوملا تايتفلا هيف تفقثث تأي واسنر غلا

 ةقفن ع ةيرنك ةترال قاشقلا مث اناحم مم نول تع لادا -

 انحوي ا 8-0 ا قايل مملاو نادلكلا نم قانشلا رثثغ كااثلا نوال 0

 ٠ نيب 1 ,ةنبكب نا ”سدر و قارءلاونب رمغلا نبب 0 دالب تهز هللا



 هان

 ةيقاعيلاةالليتسا -نيئسحلا وذ ةئيدقنويد ءافو "1

 ةافالم اال ةليغ لصوملا سئانك لع
 لودلا ءارفغسإ ذايل 2 رارضالا

 اياوسر ادصاةنويل ايرام سيول ديسلا لصوملامدق 874 ةنسيف ناكوا"/“

 نم ليلجلا لجرلا اذه ناك امو ٠ لصوملاب نيكنمدلا نابءرلل اسئر البقاناكو

 ةقض ُّس علطا دقو : دباعملا ءاشنا 'هرسإ هاكسلاو ةنحلاب اينما ةاروشل 7

 ,ىدس : ضئافلاب هريغ ضاف هيلع ىتلانويدلان اا يو ([ك هلا يب مأنهب دي 5

 77 ءعو 'هتيعرو نار طم اك : مام هافو الف اه هرخ ا نع نويدلا كلت ءافوب

 هردسا روشام فو ةسئكلا ةرامعمللا راكلا نينسحملا : ص ف ه دتعا ةنانتمال

 ا ةنسلا يف ةهرد ممم 1 نع مأقي ًازازم أسادق صصح ماشلا اده 2

 نيفوتمو ءايحا نونسحملا نوطموملا الوا مث ءامسأ كيلاو ةسيكلا قودتنص نم

 ةيلاطيالاةسن آلا عبار ٠ ادنلريا يعش اغلاث ٠ لايئاد سلوبيروخلا : اناث

 7 رطبلا ايفا ١ نى نوبل ١ دصاقلا ةدا.دم يادي 5 يلاوت هزيلا

 ينب مانهب نارطملا اتماث ٠ نوتثاما يرنه دصاقلا ,اعباش“يريخيعم نوطتا

 : نيس اذن

 نأف انمأ 0 6- الا نويدلانم ومينب رويغأ| ى 6 لا اذه 04 ام هنا ريغ
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 لالجالاو حرفلا نم فصوي ال امب نويبلحلا

 كلر وبما ىلا عي وضنملا نامل قم ساؤلا:ةئلا "قا ؛هباعتا نم حاتر ١األو

 ةيسوسقلا ةجرد ىلا قرف ٠اسوسق هيلا لسري نا روطلا لبج يننيكلثكتملا نمو

 ناكر وسلا | هذفناو يقشمدلا يناحاصمانهب س هلا 18179 ةنس ناسين ؟1يف

 ىلا هلشراو ينيدرأملا باص سرطب سقلاو ٠ ادنكبورب هي مولعلا يدابم ىتل

 هيلا بدتنا نيدرام يف هنع بوني ينقسا ر بئان ةماقال تقولا ناح الو ٠ روطلا

 ىلا كيف هلل النا سرت هاقرو ينيدراملا هنقد رمحا ميهاربا نب ىتم يروخلا

 لخد ربحلا اذه لاك را هيف هنع امان ”ةماقاو ردرق ةريزحو نيب.صن ةيفقسا

 امه مةنس انها مسلزاو ةرشع ةسداسلا نس يف وهو ١845 ةنس ةفرشلا ةسردم

 كك مسأب

 أهدافا 3 ”هفالشسأ ممهيتلا ةينا هرأا يبحينا ءاملا كريرطبلا ةن يفناكو

 ١ لانا قر قلاب ةيؤخلا هلت لعالا»ن ىدان' لأ -"قامزلا ثداو 5 مهاكمت رف
 كوبل ترو ترعكلا4 ةجرد مهنم نيقئاتلا حمو ةفرشلا ىلا نيوضاملا ضعب

 نييقازفالا ةوخالا هتطنغ لمحو ادنكبورب عمجم اهنسهتساف ناقثالا ةياغب نيناوق

 مغرلا نيع مارفا رام ريد نع لدغي تا مزعو ٠ لاحلل ةقفاوملا روذنلا ذارب ط

 ىتد رف نم ةبلطلا هيلا يودي نا ءاجر اهراؤج ىف وا نيدرام يف أريد ديشيو

 ددسلا ناك ةفئاطلا دحوتو نيلصفنملا ىده كلذ نم جنني نا ىسع نايا

 اكتر ةحرذمملا هلسراو مهربا هعساو _هققش نبا وه ىف وراد هان 2

 داو« ني ركلاو-ةشماخلا نس فاواوضااأ م82 ةتسواذا ؟ هيف أنهاك م راف

 بع هولا فوخو . طاشنب سوعنلا م قفط نطول ١/ ىلا 300 ا



51١ 

 نيناولا ضعب مهل بترو ايندلا ماطح يف دهزلا يف ءايقثالا نابشلا نم أضعب

 0 يىتلا فقولا ضرا يف دل ريد يف مهعمجن نا ىنمتي ناكو كو

 ةبكشملا باب نم مرق اهعقومو فقولل اهعاتبا للا دبعدلا]نوطنا كت ىرطلا

 ريدلا ةماقإ اقإ هت هتيذ مهربا سقلا مع هبئان ةدايسل سحرح كري رطبلا ناعا كاذ ذاو

 مس ريدلا سرغي نا يضرو 00 هيخا نبا ل. ه هطرغل غأب ذاو «٠ بوغرأل

 ةمور ىلا ادتكبرورب ةسردأ نيذيلا ذقنأ هدب امّولَق د ذملا ضرالا

 ناسحا عم تولش سايلا نب فسوي اجاولاو يثأب راعم سوي يروخلا امو

 ن“ امج ثيح ةيلامشلا اكريماو اينابسا دالب يف الاج ةيمور ىلا امهلوصو دب نُ

 ديسلا لحر ذئايحو ٠نيماغ اهلسرم ىلا نيدئاع ايلقناو رست ام نينم ملا مرك

 اولخدو هلابقتسا ىلإ سانلا عربف 84١! ةنس ناريزح يف نيدرام ىلا كريرابلا

 عض و ةافحل نيءملا لوالانيرظا“ يفو ٠ ليثم ال. قبه م رةببأب ةنيدملا هب

 ءانبلا عقوم ىلا بعشلاو سريلقالا فيفلو ىتم ديسلا عم هجوت نلزوالا ةراحلل

 ةدانيف ىلوالا ةراحخلا هديب 0 ءارفا رامل رخآو ءارذعال تشعل اولاصف

 اريرطبلا مدقتسا مث 32 لمعلا يف اوأدبو سيدقلا ة ةريخذ اهتحن ناش ا

 يعل ءانبلا ىهتتنا الذ ٠ نيلماعلل اقر ةماقاو يناورق نوطنا ا

 ١845 ةنس لوليا ١ ىف باح ىلا داعو ىتم ديسلا ه.ئان ىلا ةبقارلا ضوف ريدلا

 هت:طرغ ىبب 188 ةنس يناثلا نئرشل ” يف ةسنكلا ءانب نم اوبتنا نأ دعب و

 رتل هير لا مفر ذا نابهرال اسير هنقد رمحا ميهاربا سنقل

 هيف 7 ,و سشلا هطخو دق يتايذملا ال> نوتيز ناراعملا نآك امل رذئتلسو

 أمغر 9 ىلا 5908 اواواحو هب ٠ رويئايدملا طاتح افمهضعب هأنح فرش
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 اهيفو 14/5 ةنس ْذنم ةرداصلا سروسروارب ةفورعملا ةءاربلا ةححي نيينايلب وكلا

 كا ضآرعي < صخشش لك باختنالة .دقملا نيناوقلا يف مت متح "منا امان

 يوذ نم "ثالث مرطب :نمطتللااانعاو ماوعلا لخادت نود 2 00

 ةنالدلاب نانا ةئرا اج نوايك !!ناكنضي دي ئويف؛ىلؤسألا يمركلا ىلا ةنسحلا ةداهشلا

 سراعب نوطنا ديسلا ناكو ١اعبار اصخش هفرع بسح نيع _ لها ريغ اوناك اذاف

 تككللفا كي نايات وا طم نابل 3 سل ةضفرو كلذ لبق +ببكوفرظب نولفج

 . ةسااظر وبما | نونتح ديسلا يفنو اها ةنس اكري رطب هتعمو هدب ةيلعلا ةلودلا

 ىقماقلا اذه دعما نيتتس دعبو ٠ نينايلب 10 وسح ىلا مهتفث أط توسفنإو

 اماع رشع ةعب را مهقاقش مادو ٠ نييصاعونيعئاط ىلا تعسفناف نادلكلا ةفئاط ىل

 ضعب يحن حوهرشلا كيلنسلل نيكيلثاكلا لع ةدحشم ةلعلا هلو كلا 16 امفو

 اولبق مهنا هتنراطمو_:رايرسلا كريرطب نع يلاعلا بابلل اوفلبو كلذ نيدسفللا

 مغر كاس «نمروسروار».:ههدب يذلا ىلوسر |يمركلا رر ثم

 ثايب نا كريرطبلا "رطضاف ةيناهاشلا ةءاربلا لاصحمتسا ل ضعتف ٠ ةلودلا عاشتما نع

 ةمساعلا ىلا لسرا هناف_ليكوةطساوب و اسار يلاعلا بابلا مجاري انامزةفرشلا يف
 ذفنا مث ٠ هيلع ةلودلا يضر بامّتسو 'ةتحاس ةىريبل يثاب راععم انح وي يروخلا

 ترادصن ا ىلا انامز نانثالا ْبْعتف ادنكبورب ذيل ينيدراملاكيسوب سرطب سقلا

 ةءازب نسحا ثناكو ( 14174 ةنسرايا 5015515 ةنس يلنانلا دامس ه يف ةءاربلا

 نم عبارلا يديجلل ناشينلاب يضح ةءاربلا دعب و ٠ هلاثما ىلع اهب ةلودلا تداج
 دالي ىلا. ”هةفلاو ايكروخل ةماقاةاة ماا 2 للا :نئرظن هلع ذا ايزو علوا هَ

 هلاغشا ءاضقا دن
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 ِك ريرطعبلا ءاقب عم يا ًاواح ملا نم تمتلا ةينابرلا ةيانعلا ناريغ

 نمو ةيك ريرطبلا ةسردملا نوئوش ةصرفلا تالت يف مظن هنافةّج دئاوف ةفرشلا يف

 هيارللا تالا نرش ا ف ةنبكلا نم' رفن عم اهتبلط

 طوبغملا بالا اذه نه اه 55 الف ١ 5 58 يرو ف نوكت نا 0 نا

 مهئاهذا ف تغمر
 اهديلخ رعأ داعف

 الومام

 نيلعم ايعانذ مدهتسا 0 ةسنئك روكذملا م دلل 35 رط ملا اشناو اذه

 ءالكو دحا يناورق نوطنا يروملا نيئانبل | اق ءقر ماقاو ةنحاربلا جرب نم نم نقذاح

 نىدرت ىلع سلجب ةتطنغ 0 ١ ةسدنهلاب ماملالا نع هب صخخا ام اريطلا قازرا

 املهجاو سئئانكلا عدبا تدضاف ةياهنلا ىتح نيلاعلل أطيشنتو لمثلل ةبقارم

 ديهُشْلا س> رد ,>ح رام 5 ماو توري ةسنك ءاشناب ”هتطغ ىنع' اذه كعبو

 0000 مك مهنم صخن يتوريبلا ب عشلا ءاهجوناسحاو يعاسمب تف

 الولاقش هللاقزر هيجولاو ةيتنكلا فرش نيح دعب يطعأ يذلا يزاّرط نوطنا
ٍ 

 كركشا 5 صنأب باتتكابو توريد بعش سس نيس رئلس 6 هقيفش موعن أيس

 نيروك ذملا ةقفن لعةسينكلا تدي ثف :ةفئاطلا ءاجنا يفناي رسلا نمنورينك هيف

 باوبا ةثالثو مباذ» ةثالث تاذ ةليمج ةبحر تدبصاف 18485 ةنس اهتياهن ىتح
 اثيشف 0 اهل ةيذاحملا ةيالقلات نب اهدعبو ٠ عوشخلاو ةدايعلا ىلا اهراوز يعدن

 رصصمو توري يف ها دل قفط هن زع لحم نم 35 رطبا َج رح الو

 ينايلحلا بوقعي د.سأاةأفوب ا دق قشمد ةيعر تناك أو ٠ قشمدو ميلشرواو

 كر رطل ضارح ا نيعب راو ناك اممأس نا كعب ا مالك 1 لوليا ١

 هاتلتف بلح ىلا داعو٠ قال ٍفلخ باختنال اودعتسي نا ىقشمدلا بعشلا
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 « ىشع عبارلا بابلا

1 00 8 

 يباحلا تمض نسج رج. ذيسلا نت ريرطب 2
 ينو“

 لولا لصعلا

 ناحلالا هذؤام>ا "امه اهففك ار حرد طرا كرام لا ديبأتو باختلا ؟ا/ 8

 ةماسر - تو ريف سي تك. ةمساملا

 مارفا رام ريد ءاشنا - نيدرال بنان

 |8174 ةنس راذا ” يف سدقملا عمجخا نيله كك نرطلا دون 110

 "اورو ةنئاطلا نلاع ,ابئا يلح ةفقاسإ قدر تنلش نسجيرحب ديبسلا ىعم
 مهقبسو ةفرشلا ريد يف باختلالا سمل:- ىلا مهبدتني ةفئاطلا ءابا ىلا بتك

 ا _بةوقسلا 0 200 م الو توعد اوب لف كانه ىلا

 ةباينااب ةفرششلا سكر قرزا ليئاخيم يروملا : بئانلا ةدايس ادعام اوناكو

 هل سفن نع ةلاصالاب ينايللا سويروغي قديس ارا ءأنيدن نيل روق نبسلا نع

 مارفا سواثاطسوا ديسلاو يخرج ليئافور سورسانتا ديسلا 1 ء ةلكولابو

 هع 8 الا 1 يل اقام طي مع ال راالا 05

 كح تيغتلل نيهاش سدح رح سول روعلر ع ديسلاو نع ةبام داب ناوهش س ا 1

 بئانلا ةدايس باختنا ىلع ةيعسرلا ةعرقلاب اوعمجا مث ةضواعملاب اوأدتبا : ةناتسالا
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 لوبق ”تييبا ةحار يف ةفئاطلا تناك امل: الئاق رذتعا كلذ نلعا الف هسفن

 ترثك دقو مويلا ابابقا فيكف يت نيدرام خانم ةقفاوم مدعل ةيكري رطبلا

 لودعلا يلوسرلا يم لا ا اوعنقينأ نيدعاو هيلع | وحلا ه4حشتم 9 ريغ ٠ أمعاصم

 متعاسلو يضرف "كيلا 0 وليس و كلذ ف كصب هوقثوو ني درأم ف هتماقا نع

 نايرسلا 0 كيلعب نارطم جاحلا انحوي ديلا روصخغ 4سل ركن هلي أوعرش

 لدب تايب كيفدوا.بالاو : نمرالا نارطم نايجاح انحوي ديسلاو : ةنراوملا

 ةداعلاك ةسائرلا اصع هوس مث سدقملا ناهالا روتسد ررقف ٠ يلوسرلا دصاقلا

 4.هور لا اا دع نمو لوالا نيرشأ ١١ يف كانا اكرب رطب يل ااكلو

 0 رطللا 1-2 كالذك و : هطرش م لاوبقو هديأت 5 ىردح أي مرش

 : 7 : سوو ا
 نا مظعالا ريحلا مع م 4.مورب هلك و ٍينوعردلا سو.سوربمأ سهلا اظنساوم

 يلوسر 1 له ةمصب باح ةيعر سوسلف ةفرشلا ف وأ باح َّق ةماقالاب هل -ج

 لي ُط - رطبا ىلا كلد غيابت ىرحو ٠ ني ف ك.ع بوث 87 جهر

 هدو لوالا تونك / فو َ سدقملا عمجملا نشر ود أنو 5200 لائيدولا

 مات يفو ديدجلا كري رطبلا هيف دبا ةلداركلا ةفايث ىلا اباطخن سدقالا بالا

 نويلابلا . كد 3 كصلا عبتا و هيلا ”ةاسراو كلذ ىف يي تليص نيود ار ءا هباطخ

 هبلط بسح كريرطبلا ىلا ضّوفو 18746 ةنس لوالا نوناك ١١ يف يلوسرا

 رام كيعو ةمايقلاو دالسملا يديع 2 00 لا نار ل 4 ةيلونسر |١ م5 < ربلا 3

 لع هفسا رابظإ نم كلاي ا م ةلدا 7 27 ءاق ابايلا 0

 نمرالا.قاقش لعو ١817٠١ ةنس 9 ةديقع نالعا ةحمح نيينامرجلا ةاقش
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 قي رفلا تبصن ٠ لصوملاو دادغب و نيدرامو باح نيب اهلعسوتلو تارفلا طش لع

 اوعفرف نايرس مهبلغا ريثك قلخ اهلا حزن ةريسي رةهرب فو اهياع ايلاو اشاب رمي

 ميهاربا نب نابلس سامشلا مسري نا هنم نوبلطي سبليف كريرطبلا ىل انف

 روك ذملا يملاولا نء ديدجلا سقلا لاف مثابلف ةنفيرلت 3 صوملا ينوب

 ارادو .ةمرثك اعف * ةغنلاو 1

 ةمحر ىلا ةنعمسم فسوي نارطملا يلح يف لقتنا 147١ ةنس راذا ١9 فو

 هئيد ىف ككللا زينك' ناكو:ءابالا ةربقم ف هوبفدؤِب كفقساك.ةتوزنج انئات هلل

 1 للي رطل وتسع او عيل ايفا نم موي د نارا لقتو قو

 موصرب ةحئارز نم م ءىش 'يف يغب له قي ااعت هلوح

 دصق يناككاولا عمجملا لامتا فيقوت نيح ينب مانهب ديسلا ناكو : 5

 هدا ديلا ةينبضإ قتال هاني »زن ولمووملا ترغ الف اويينلف !دنارباب/ ةريارخ

 ةيرثم ةاتفو ثرقف نع اغر اداريا ةفقاسا مهنم صخن ةدعاسملا نم منكما اب

 ةكاطنالا ةسكلا ديلاق هاو اياك اردن يف وهو ناو ٠ ىلنوت هزيلا اهعسا

 ينايرسلا اهلضا لع هتاداهش لعجو هتعصم و ينامورلا بلا ةسائر يف ةينايرسلا

 يفينا ةلحرلا كلت نم 1807؟ ةنس هتدوع ىدل هنكماف ةيزيلكنالا ةغالاب اهحرشو ٠

 ةريغلاب ريهش نهاك ىلع ديدج "غب بيصا هنا ريغ ٠ ةبولطملا نويدلا نم ابناج

 رام ةنروخ ف ثدح ماصخ رثا ىلع ينوت هبد ليئافور سقلا هسا ةباوسرلا
 2 انكتب قا سار الما مم | هل ديملت عوجرب ىو 1 ٠ هتافالم يف ىعسف أموت

 ايلظع اغلبم مولعلا نم غلبو ءاكذلاب رهتشا ينامحر ميهاربانب سيول هعاو

 نونفلاو مولعلا يف هنارقا ص قشلا تاضق ازا
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 ةياشم فّرصتلا نم هيعش نوعنو مانهب ديلا موصخ ناك كاذذاو

 ليناو ٠ نفد الب امايا كلثاكلا تملا ىقبب ناكم ةرهاطلا ةسينك يف ةكرتشملا

 دتشاف اجرا اهوحرطو اهباحصا ءامسا اهيلع ةشوقتنملا ماشرلا حاولاب اوثبع مهيرا
 هعماو فرصتملا ىلا ىوعدلا تعفرذ ٠ ةمح رئاسخ نيقي رفلل تراصو ماصخلا

 مثدحأ ناكو نيماسملاو ىراصتلا نم ًادوهش معو ةرحقملا ص دفف ايي يدبع

 اوااقف سجرج ىبنلا عماج مامإ ميحرلا دبع الملا همساو الوم هب 'يج مره خيش

 هذه .ةبع مت + نونفدي نايرسلا يقي رف نا دوهعم ريغ ,نامز نم فرعن اننا

 روبقلا باحصا ءامسا اررحن ىرا نيقيرفلا نم نيسيسق فرصتملا رماف ةريقملا

 يف ةكرشلا ىلا اوداعف ايعرش امالعاو ةخسن نيتفاطلا نم "لكل لف رتقد يف

 ةيالقلا يف وهو هيلع دتشي هضرم لاز اف سبليف كرب رطبلا اما قباسلاك ةربقملا

 ةئس راذا 7 يف هتايح لدكتساو فندا ىتح عاجوالا دباكي نيدرامب ةيكري رطبلا

 ه#6تسائر ةدم تناكو ةنس نيعب راو ظ000 عيمجا نم ةيلع افؤكالما 1/4

 نفهرالا يتفئاط سريلقا مهعبتي ينايرسلا سريلقالا عمتجا تقوللو تاونس ينام

 هفلاس يناجي ةيئاردتاكلا ةسيككلا يف رقوملا هنامج نف دو هزينجت ةافحل نادلكلاو

 ظ ٠ مارفا رام 6 يع

 بعشلا يطخ ظعولاو ةيلوسرلا ةريغلاب افصتم ريلحلا يمل ازه4“ تلاكو

 ةبالقلاةجكم ىنغا يذلا رهو ٠ باتك يف ةعومج هظعاومكرتف ةيب رهلاوةيكرتلاب

 هزايتحا ةصرفب اب روا نم اهم ىتا ةيلع ركب

 ةيناثلا ة رملا 5 3 ان ت>اشسح رد --7 ديسأام هأقا يلوسرلاىسر كلاي ع 0--



 "لت

 ماقا كلما ب رايد كأعق ةاطناف بعشأا رح 4 028 نا 01 0 درأمب هش تق ْف

 مك رطب أ ه أفو ىح

 عّيبلا نم مهصصح يف نييكيلثاكلانوعزاني لصوملا ةبقاعي ناك كاذ ذاو

 نويكيلثاكلاو اهنع ىنغيف مهناو املظناك اهياعمهموصخ ءاليتسا نانيمعازةميدقلا

 لاطو : مث دجو مهلا تدقفت ةنياوملا عيبلانا و مثدادجا نع ترا اها نوع 0

 عيان كل ماي اثاب ايض هماقم ىلوو يدنفافصا لزع ثاملا ماصخلا اذه

 اجلا كرم دهلع يضع لا اوك ىدلو ٠ را قع دادغيل لاو أشاب

200 : ! 0 
 ٠ نيتحرمص نيتسن5 قيرف لك يعي نا يأ راصالا هجوب اهتمسقب ىضقف
 ديدش ماصخ هنم جنن : ةقباسلا نيمارفلا قوطنم ًارياغم كلا اذه فرك

 مان ديس ١ نوب ااطي نويدلا بابر ا نفب كلَذ ماع ةوالعو'٠ ىوعدلا تفقوتف

 كلذ هماضف داك هنم اوذخا ىتح هوعفارف ٠ اهضئاف ضنئافبو اعافوب يفب

 زومت ؟ يف مسأتلا سوهب ابابلا ردصا انركذام ىلع لاخلا تناك اهفو

 هزيل هود ءاساوز رو ييلثاكلا م ا املا ةففاسا هلعف كانتا اررويشنما | ارم

 تدقا لوليا يا 0 : اروشم»لسرا 37 4 اععلا ف 8 .بغر يذلا نوكبلا ممجملا

 لطب نا ىسع م هادم فاالتخا لع نياصفنملا ةفئاسالا روك ذم عمجما ىلا هش

 اعد, لؤليا ١٠ دانا ارويقتم ردصا من٠ مروضحب ةيعيسملا ةفلالا داعتو قاقشلا

 اوضفر نيكيلثاكلا ريغ نا ةحيتنلا تناكو ٠ ةيناتستوربلا ىهاذملا ءاسؤر هيف

 لك نم اوييف, نويكيلثاكلإ اماو لطاب» للعل ليجنالا مركلا بحاص ةوعدإ اعيمج

 ىب مان ةداسلا هتراطمو أب رمل كريارطلب مهنا فو ةسمور ىلا ءامغالا

 راجل يجكوت مأيفإو حات» سرطب و يخرج ليئافورو تحس سجرتجو



 للا

 يي رولا هنع باناف هتخوذيشا ب يسال ؛ ف يف ىقايلح بوقعي ديسلا اما

 [يهصتسم لبقاف قوهالك عمجملاكلذىلا ٍُي 8 دقناك يذلا يلصوملا دواد نسوي

 رشف ةصرفلا كلت منتغاو ادنكب ورب ةكم ى اهعدوا ةيناذلكو ةقفازإل نك
 ةينايرس تاداهشبا هدي | مهتمصعونيينامورلا رابحالا ةسائر يف ةينيتاللاب بانك
 ْ ةدايرسلا ةسنكلا دبلاقا نتن ةشنرعو

 رامةسيكا يف امج ,ةنس لوالا نوناك 8 يف يناكتاولا ممحملا حاتتفانأكو

 5 لاَ وبس نم كمل دعما داوملا يف تاضوافملا تاكو رك سرطب

 هيف سادقب ءىدتنت ةيرس تاساج ْى مهعمجأب ءابالا ُط ا.تصالخ 5 رعتف

 ةذمالت همدخو ين مانهب دوسلا هس لق سادقلل نايرسلا ةبوث تناك الف“ مثدحا

 نمونك؛ ةينيتاللاب ءازجالا سور ءابالل نلعي بترلا ريدمناكونايرسلا ادكبورب

 نيب رغلا ءابالا يف نسح مق و هسادقل ناكف ٠ هسقط ةغلب ميم لك ابلكيف سودقو

 نالعا ميد ىلع اوعمجا ءابالا رثكأ نا ريغ ةريثك ةضوافللةدعملا اياضقلا تناكو

 0 ماع الك كلذو نامالا نم اهنا رابحالا ربح اهب زاته يتلا ةمصعلا ةديقع

 407١| ةنس زو# 8١يف عساتلا سويب ةسادق اهئاعاف_ةيعمر ةفصب يا اردتاكلا نم

 ىتاود نيب تيشننا بره هناريغ ٠ نرامالل اًداضم اهفلاذ ىسما كلذ ذنمو

 لذقف مجمل لامعا تقرأ ةيقور ةنيدم نييدلاب ركلا زاشجلو كر واسنرف

 4 مور يف وهو بيصأ د نسله كريرطلان 5و٠ هتيشربا ىلا ءابالا نم لك

 ىلا ةدوعلا ىلا رطضاو "1 ىلا لزانت مظعالا ربحلا نا ىت- لاضع ضرع

 ريخأت نود نيدرام رجب رايد
 / 1 3 5 ثا[ 5 2 م 5 5 5

 ابعوقول اهئاسحتو روزاا ريد ةندم قاطن عيسول لع ةيلعلا ةلودلا تمزع ألو
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 هرهس نمما:مب ديسلا ةدوع ىدلو نيقيرفلا نع نيتسينكلا لافقاو اهلماع دادحلا

 لا ام اع انن م فزرطستم) يجول عرضنا دقو ان ؟ ذءاك لاخنا دحو

 ةمصاعلا ىلا عر' سف عازفلا امهيلع نيتللا نيعسيكلاب فرصتلاب موصخلل ممم اذهو

 نا: ريغ دجاحب نيتبسيكلا ةبسق ةداعاب رماوا لصحتساو:ةمسسقلل ةدي وملا قئاثولاب
 يثو ةيناث ىوعدب موصخلا غرشت ىتح انامز ءارجالا لطام تيسدنفا فصأ

 نع اغر !هوت رام ةسينك ءانف يف ةكرتشملا ةربقملا لصفي ناك أمدق ازجاح مهعفر
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 ْف 0 | لصق

 2 لصوملا سنك لعا نمر هيعش عازن دك نيلصفنملا كرب رطب رأم أ "1

 دس روزا ريد 2 ةسلم و ةيعر ءاثنأ --يناكتاولا م ملا مائعلا ما

 رباقلا بيسب ةئتف - هرئاكلا ىلا ىبب ديلا هم ؟1/+

 سليف كريرطبلا ضرم -- لصوملاب

 هبعشأ  اينيدرام ًائارطم ةبقاعلا كريرطب بوقعي ماقا كلذ: ةانثأ+ «ة0ا8ا
 اوضري مل مهمالو مانهب نايرفلل افلخ رونلادبع سقلا نب سجرج هممسا لصوملا يف

 ريد وسدق سايلاو لصوملا يحرعملا هللادبع نبا مانهب امهو نينارطم مه مسد 39

 نارطم كم ولسنب سرطب هفلخ ١27/1١ ةنسكريرطبلا اذه يفوت أملو ٠ ىتم رام

 هلدب بصنو هلزع سدقلا نارطم رونلادبع هعزان ذاو 18075 ةنس هامحو صمح

 دنملا ىلا رفسلا روكذملا كريرطبلا داراو :يددصلا فواطس هللادبع _:رارطملا

 كرب لعبلا لاث و* ةريأ نيعبرا هلمفدي دام هتقفر يف نوكي نافوطسنبال معسو

 ايروتكو دكلملا نم ةصخرو نارفعزلا ريد ىلا ايبلسرانيتمنظعتم اذنإ لق يرطب

 هل دج اغلبم هلا اوعمش نيب نابلملا نع كيعبم ”انح هل ناكفارا لع ىلا :كاهذلل

 باجو هكريرطب ةدارانع امتركانه فولطعس نبا فلخت .هتدوءىدلو ٠ لاملا نم

 ًاريك اغام عمج ىت> الأم هض وع ضيقيو نوريملا عزوي وهو ب رايلملا سئانكلا

 مجر فواعس نبا نا هغلب املا ١4074 ةنس ةينيطنطسقلاىلا هحوتف ”هكريرطب اما

 هسبح من ةريأ نيعب رالا عفديبلا هنال نارفعزلا ريدملا !اهذخابو هل“ ذزعب ناعا صمتىلا
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 ابرق ينو 0 مالا ِف هتغر رامحالا ريح نلْغا

 هاشعةفرشلا ريدف توريب ىلا نعضو ر ان ىتم ديسلا ضرم ةنسلا كلت يفو

 ة:وكس ةمعهب هب دعس امدل ناك هتافو تاحو تلا ءانش أذاف الاو ءاوذاليدتب ىفاعتي

 تناك اي ةهكلاص ةنوذيش ىف 1854ةئس راذا" ىف ىضفهتلجاغةينملا نا ريغ: ريدلا

 0 ا دحناف 000 رو لق انهيت ايعار هللا 4-ر ناكوكربشل

 كلا ف 5 ىدوم 9 رو ب ْى و نانليا رام سد داذزتسا نم هترادا

 ةناحسالا ىلا رفاسلا نا امه نم راعضا نياصفنملا نإب و هب تاع 91 تا

 نمو ) ١ م4 ةئيسمل) زف ا ع نابعنش ١ فتاح رس اراعت ِك لان تح

 للا شيال اناني يغك دنا ارنوووانةؤا ل بتو 54 زحلا"ةلئاقم دصق كانه

 هتشر. ضنك يريد ثناتو ةمارم نم هب نجح ًاناسحا عمش وبع ةعما

 هيلع ماني شارف لوا اهف دجي ملهنا مم
 معي نا هيلع ضرع" انلق ام ةفرشلا ىلا سبليف كري رطبلا عوجر ىدلف

 هاعدو ١875 ةنس رأيا ١1 يف هعمرف هترادج ققح اذا هعمرب نا ينايلح بوقعي

 تو:كلا ةحرد لبتفا تاكو 7 ةداعأاك ةناطلس ةءاربب دنأتو سود روغي رغ

 15 ةبس ةنروختاةتتررؤ !! 8 ةنش“ ل ازين مسأب

 ناروحو ددصو - "و 5 : 14 نيوكت نيراوحو متي رقو ماثاي رق مسا علاط )١(
 "بأ ديالا ما هالي لابو رغتو ل1 "4 ددعلا رفس حامحو
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 نأ رطملا نامز ُُط ددجت هللا هجر ىتم ديسلل ثدح يذلا فاالخلا نا ريغ

 كيم وليس نب سرأعب ديلا هءفارذة حانلا كللت ةقاعب نيدو هد دا سدحر>

 نه لصفنا كلد رثا لعو هوما ثتدفرو هلع ةلعلا ةلودلا ب م ؤمسم ىح مهئارطم

 تافارخي رتغاو ٠ ةناتسالا ىلا ةرم نم رثك ا رفاسو هتيب يف لزتعاذ أضيا هتيشرإا

 ١ : : 500 ٍِ ١ ىثابر «م فسو»د ىلا كدا ف ةباشأاىلو هلازتعا لور نمو ٠ ةققح 07

 ْ صلال سمو 20 : 0 ١ ٠

 دكيوربلا مث 1854 ةنس ةفرشلا ىلا لسرأ اذهناك و٠ 1840 ةنس ينيدرأمل

 فر ل 0 ىلا هندوع ىدلو ا/م65 07 اسس مساداو امو ١ هع

 ٍّع

 ىلا داع امو ٠ كر 0 7-0-7 ىلا دفوا اهدعبو أنا! . فظل ًاسيئر مث ةبلطال

 تامو نيذرام ىلا جر اغلا ت2 1 < كبنلا يف 5 ع 1 همأقا 3 رطللا

 ٠ ١1م4 نس

 اهقرا نسل تداك ام هيا 0 لصوملا يتسيك رابخا لا دوعن ى كلو

 ىار اهنا كلذو ةيظع ةف أهيف ريجلا ودع راثا ىت> اهديشت دعب وهزتو

 نولوقي اوقفط : نيتديدج نيتسينك ىلع ماوص#ب نيكيلثاكلا زوف نولصفنملا

 اودارام نهرو : : ةعدهلاس اكل ا نم 0 هل ىتلا صصملا نع مب 7 . أودغتسا مهنا منع

 مهقوقح نال لكلا ا اذه مهموصخ ر لا داو٠ مانهب لييفلاةنغ 0 يلعءالمتسالا

 نسل لع مثراشن اوهلا ة هيل اطلس نيمار 9 ةيع 2 ا ءاب هك )وم ةازرك اكل

 رام ةسنكو روسلا نم ةب رقلا ةرهاطلا ةسيك امهو ناطح نول نيكوسفلا

 ةاياهلاب ةعدوم - تناكألو ٠ ىمدوحا ماب ةف ةفورطلا ب ناوعم

 4 صخرو اهدر ١ وبا ةقاع لا أ ملت | نام كلئاكلا 55 هز 42 2 أعيلا كي ةرآت

 سدح رما كلذ عمو د حتتلفم نويكيلثاكلا اغا مبيع ايثال نامكا
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 ل 06 و ةلوغلولارةلن اكمل اباكس اذ بكل ةذايس ,مدقتي ةيتودبكلا لاحلاب

 دار كولصلا ةبازيرقلا قر ةدسنلكجلا ل11 | امي اورانمو ةئدامل] ةيئاوثإلاب

 نحل نان نا «ليشارظيلاو صيمقلا يختنملا اوسلاو ريكلا يذلا مادق ىلا

 ةمقبلاو حبذملا 4 .>ان ُْق رم 1 مهم نانثا 4ب - ملف امين عقرب هيلع اوللتماَو

 + كيني ؟1) لع قبلظو هللا ل ١٠كقو: ناخد سادولاب بئانلا عرشو ٠ اوسلج

 دنعو ليترتلاب ةسنكلا 4 اورا دو 4 اخ منوم 5-5 دعما اوعدتسل ءايالا 2 و

 ة كلا لا يقلافسل :ىئدقلا حور ل الافاق ىفانلا هليقتسا حبذملا مطوخد

 داو مهسارك ل بالا سلجو دس ىلع انج ٠ ةيحصاطنالا ةكر يرطب
 ثاح وهو نامالا روحسدد تختنملا رهج 5 ل والا امم ةياهن يفو 4 رلاب قئابلا

 ءابالا 4ب رام كالا عل ةولأت ليعي 51 قبايل الب 9 هعما اهملع مكو 5

 ليجنالا ح ف و بئانلا نم ادب هياع م ايا ءاالا 3 اثحو حبذلا جرد خلل

 بئانلا رهجاو مهيدايا ءابالا عفر هنم ع عرف الف ٠ الاهتبا فاثلا أث فاق فوق

 نايرسلا كريرطب سوكر ع سليف سويطانغا » ديدجلا كريرطبلا مسا

 : 2 1 تن ِ دعص أ حشلا الف ٠ نولتري مثو هتلح ةيقب ءابالا هسلاف سصتاف ٠ « قاطنالا

 تبدتنملا ديو أعم مهرس اهملع اوضيقف تئانلاديب ةزاكعلاو ايلعلا ةحردلا ىلا

 أصع » : نوفتاه مو هدحو هدب اهوك رت نيقوف بئانلا اباعجايلف : لكلا ت

 كأ رابو أابعفرف )» 017 نعال اءا لَم طاستنو لن ةمهص م بر | كال لدسري علا

 يعارلا لصف القف هلك :ابالا «ءؤرف : ةدنسلا ص يىوتساو اهلا نعشلا

 (ريدحو وك يال كوب ”7سورم مقالا ُ أوهته 4م عرف امو ٠ حاصلا

 لوانت ىح سادقلا 15 0 بصقناو نبيرص ناحل ءلرأإ 9 هولإلا ماو 11 ص ثاللث
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 ةيارزو. ءابالاو سريلقالا همدقتب ةيالقلا ىلا هب ورايت ذقيحنتوةيتزلالكباو

 ىقيسوملا تاهغنا تناك ءانثا ءىنابتلا هيلا اوعفرو _:رووعدملا هعبتو : بيلصلا

 هئانثا كو - ماعطلل اوسلجو نيفظوتملا رئاسو يلاولا رضح كاذ ذاو ٠ حدصت

 تارابعب نوجبلي مثو موقلا فرصناو ' يلاوللو ةيناطلساا ةرضحتل هتطبغ اعد

 مهتايشربا ىلا ةدوعلاب ءابالا ذخاو ٠ ىضرأاو رورسلا

 مهتقفرب وةيمور اودصقفمانهبو سجرج ناديسلاو كريرطبلا امأ ؟ا/١

 كريرطبلا ديا 0 سوي ابابلا ةسادق مهب ._ >رف تفادنق نوطنا يروخلا

 ةذهالتو فئاظولا يلوأ رو يف هدب يلوسرلا نويلابلا هدلقو ديدجلا

 ءاشناب مانهب ديسلا ةمه ىلع رابحالا ربح ىنثا كاذ ذاو ٠ نييقرشلا ادنكبورب
 او 526 2 0 حبذملا لعج نا هيلا 5 و هتلشربا ف نيتستكلا

 ىلا هتسادق ضوف هسفن خيراتلا فو 1475 ةئس بالا هخرات كصب كلذو

 سجرج رام يديع يف ةباوسرلا ةكربلا منو نرا هبلط بسح سجرج ديسلا

 رصموت وريد ءشلا كقققا اكو ايان

 ثيحدكلمملا ةعحاع ىلا اوهتناو اكحلب و اسن قيفة“ ةئالللا لاجي اذه ديفو

 ىلانيديسلا نم لكو.نيذراق ةفرشلا ىلا داو ةكريرطبلا»# ءارب كرري وطلال

 ٠ هتيشربا

 يتلا يو ةينرقلا ةنسلاب ةيمور يف يلوسرلا يس ركلا لفتحا كلذ بقعو

 هذه ءاهب فءاضتو ٠ سلوبو سرطب لسا يميعز ديل ةنس ةئام لك يف داعت

 ءايلوا نم 1 و نيرشعو ةسم ةسادق ايف ترث هتسادق نال 1871 ةنس 5

 كاذ ذاو ٠نايرسلا ةنراطم نم رفن ناك ديعلا اذه ىف نيمثتاملا ةلمج يفو ٠



 كدا دل كول ديجا عإا ىلاث هزةتفم حاصلا سؤادنب تناكر الو .٠

 ةعبطملاب تكلا كلت تيعبط سردلل اه وخيال ةيلطلا نآك قنا لات

 ةيب رع ةخسأ دغا كلذ ادع امو ٠ اهب نولسرملا ىقا يتلا ةيديدحلاب مث ةيرجملا

 تريانوب ._:رايقول لانيدركحلا ةقفن ىلع .كلذ دعب لخلط نولفملا باتكلل

 ةعوبطملا .تناةسطوربلا بشك نع نينماوملا لاغشا كلذب دصقو لاح: تعؤوو

 لم دقملا»ةبناعكتلا: ةنايورسسلا 7 ةخيينلا عمجي ىنتعاو توريبو ندنلو ةطلام يف

 ةعدبلا جفا( :ءا امسفن ةياغللو نادلكلا فور تءبطف ةلعي سلاب ةفورعملا

 ةايحنةمجوتب هر ّدص اباتك ةم الملا هبئان ةزيزاومب مانهب ديسلا ف.دص ةيناتسطويإلا

 نايرسلل نيكول ةينايرسلا ة ةيسدكلا تاداهشب هدي او نيبلك و لكذوزو راثو

 اريك دافاف ١150 ةنس عبطف نيلصفنلا

 يلوسرلا بئا#تلا تدلش سجرج ديسلا ناك كلذ لالخ ينو ا 37

 ساب ناعتساو سذنسلا مائتلال مزلي أم ءىبيباح ىلا هتدوع دعب نم

 رهش ٍيفونوطنا هاعدو 1876 ةنس راذا 55 يف يروخلا 1 ىلا هاقرف تفلدنق

 يف لصوملا مانهب ديسلا رداغف سلح ىلا ةفئاطلا ةفقاس !تيذنا "١,47 وةنس راذا

 لتمر او ةفراغلا ةسردتا اوان دف طعيشربل قم ةذمالتقياث [هبيطعسم (نايسنا ! ١
 هعمو دادغب نم ليئافور .ديسلا لقا هدعبو ٠ انذاك ىاريتة سر ده ىلا مثدحا

 لك ايف ٠ ةفرشلا يف مهنلاث ىقباو ةيمور ىلا امهنم نينثا لسراف ذيمالت ةثالث

 ين مأنهب ديسأا هدعب و بئأنلا ةدايس مهمدقتي ةرالَقلا ةعاق يف اوسلج ءابالا ددع

 سقف خد سلاف ,٠ ءابالا | مومح هع بان ذا ينايلح بوقعي ديسلا كت كم م

 4 ءع بان ذا راقث ىم لال أ ناكم م 1 يحرج ليئافور يف كلف 100 ١



 م

 ب
 بان ذا يتايذملا نوتيز ديسلا ناكم مث ٠ حاتم سرطب ديسلاف ٠ ءابالا مومج

 هنبب ايليا ديسلاف ٠ يجكوت مارفا ديسلاف ٠ تفلدنق .:روطنا. يروألا هنع

 باختتالا اوحتتنا اهحاجنو ةفئالعلا وم هيلع فقوتملا نوؤشلا يف ةضوافملا دعبو

 ةداصقلا بئان انولشرب الوقن بالا روضحب 1855 ةنس :راريزح ؟١ يف

 ةسنكعلا ىلا بئانلا ةدايس اوقفارف ٠ ةيبببودلا نوتناما يرنه ديسلا ضوع

 اولخي ةبءرا بسشألا خلا ادعوا نابرقلا : ةكرب. دعبو . ههئادقةاوزا تقلل ,ثريحت

 'هبختني يذلا مسا مهتم لك بتكي نا ءابالا لع ضرعأو ءابالل ةسيناححلا

 اذهدعبو ٠ ريكلا حيذملا ىلَع عوضوم_ساك يف اههقايف ارمتخيو ةقرو لع برلاب

 ساطزق ىف ف اهررحو قانروالا حتفو 1 :ماكو ةفقاسالا دحا.ةداصقأا #فٌةان ذخا

 ٠ نوكرع..سليف:سويلوي ديسلا ٍُط تعقو تاوصالا ةيرثكا نا يدانو

 م دشانو ا اولصي نا مهام م الوا رد ةعاف ٠ هدي نولبقيو هنو: اولبقاو

 بخت اهتاذا لع ىلع مسقتت ذكلم لك: ؛نا رح حط طابو هليل نيلط ءازعساون كلت

 شرعا ُُط 0 اوةيربحلا ةللاب هوحشوو فقافتالاو دولا صولخب هوباجاف

 باؤتلالا كص يرقف بعشلا لخدو باوبالا تحتش كاذ ذاو ٠ هماما اوبصتناو

 هسمدقتي رادلا ىلا جرخو بعشلا كرابو هني عفرف هدي ليبقتب اوقحو اناع

 .لرم نيثثاب اتا طمعم بهذ ناريزح "*؟ يىفو ' ليترتلاب ءابالاو سريلقالا

 ةلوأنمو نسي ركتلا ةلفح ىلا هوعدو اشاب تدوجدمحأ ديسلا ىلاولا ةلراقف ىلا ءابالا

 مور ١) ةدللا ة نراطم اوعد مث ٠ لالح اب مهعيششو مث ابلو مهب بدت ف ماعطلا

 لودلا :تاوذو نييشوبكلاو:نيبزازاعلاو نييسيسنرفلا .ءابالاو ةنزاوللونمرإلاو

 سريلقالاو ةبربحلا ىلاهلاب ءابالا مشتا نيعملا مويلا يف اورضح اىلف ٠ ةيععسملا
-_- 
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 املولح نكملا يعاصملا دكلمملا ةمصاع

 سقرم سلا ًابحصتسم نيدرام ىلا سجرج ديسلا هجوت اذ: دعبو

 باخيتنالل مزل الك رو: ةك ربرطبلا تاكورتم لجسف ءرارسا ماك تفلدتف

 ناعمم ساهشلا هسا لصوملا نم ذيملت نيدرامم ةيكريرطبلا رادلايف ذئموي ناتو

 يف سوفنلا ةمدخ يف 'هفّرصو لوليا ؟5 يف اسيسق يئانلا ةدايس هعمرف نانوي

 كارما ىلا مان تيعنلا اةرتتسلا نا" لل انامز تايذمو نيدرام
 ةئدم ىف الصح دق دخلا نا نانا نانهاكلا ناك كاذ ذاو 49

 تان رجلا رتفد اهوملسف اهب 4 ءوسق ىصوأو ينيتاللا امنار م بحرو يأبع

 0001 ل و كال يق ارفاق از“ دللد اورجاتماو

 مآ 1 دكاوإ سر دعو ةنالوكل لجن نأ نيلوب سقلا رطضاف هدب لا

 ةسمح نيتيشربالا نم لكل شرغ فلا نيسمح هب ىلا ام يفاص ناك واذخار

 0 0 ا
 لذا لع هبئان,فسوي.ي 000 ةفشنا نشير ظل ريخلا اذه-ناكو

 ةيردالا [نودرتكلا يف مانهب ديسلا اما : اهمادقنو ةيعرلا ةسايسب ةمحلا ىراصق

 9 نارطملا روضحي ةنبكلاب 00 5 ٠ ةيحورلا ىفف هبئان اماو : ةيندملاو
 مبكول -نسحلملظن و اهولحيل ةيمذلاوةيتوهاللا لئاسملا مهيلع حرطيو عوبسالا يف

 اراعطا او راكلاةشنارتقلا ةنذدع لف لع ةشالفللا عماهملا لاعا نم ةفلع تقم نيناوق

 تادارقلا ككتكت اهضراةدنت رواد ماظن نسحاب تا 55 تالنملا يف مهفوفصو

 ةينايرسلا ناحلالا يف او ١ اللا لا ريسلا يف مهعمجي ناك و ٠ مدخلاو

 ةريكلا تالىوول ًادادعتما قام د راثرقلا توص ةقفارع ةيبرعلا ليئارتلاو
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 مانهب تلا مهحنم ةرهاطلا ةسنك ف ًاساهش نيعبس لع فيني ام منم دعاو

 رءزما ةجرد نم راغصلا تاجردلا طابش ؟7 موصلا نم ثلاثلا دحالا موي

 عبارلا دحالا يف اموترام ةسينك يف مسر كلذ لثمو ٠ نوقايدنوهلا ةجرد ىلا

 نم لب لصوملا سئانك نم رثك ' كلذب ةيشربالا تهزف راذا ه موصلا نم

 يف سند الب ليلا هةر نارمو اذه ٠قرشلا نياك وت

 50 ةدابعلاو نيدلا لوصا ةلهجلا ملعتك ةيدسجلاو ةيحورلا ةمحرلا لاعا

 اوناكف مهنم ءارقفلا فاعساو مهتيزعتو ىضر اا داةتفاو : لوانتلاو فارتءالل

 مهمادقأ فسوي يروا لسغيف ًاريقفر 0 يثثالا رارسالا سل وا نوعمجن

 يسقلما لسفلا ادع ام كلذو دوقنلا ضعب عم بايث ةلدب مهنم :م الك يطعب و

 ةئف سد 4 لبحلا ةيوخا نه جنت ذآو ٠ هسفن مويلا لو هر يذلا

 اقيقد ًانوناق نهكولسا بترو ةرشع ينام ماملا يروا زيم تادباعلا نم ةديدع

 تر ل ل ل
 ىلا روضلاو صالخلا رارسا لابتقا يف مهبيغرتو ٠ متي زعتل ىضرملا داقتفاو ةيلقع

 0 07 ءاثر شاردمو ةيحور ةءارقب تيملا لها لاغشإ و قوطاو توف

 لع كلذ سانلا بهتساف : اهءاغلا ديدجلا يعارلا دصق يتلا ةحانملاو 'اكبلا
 ءال“وه لعىضقف لمعلا اذه مانهب ديسلا نسحتساو مهسوقطو مهبهاذم فالتخلا

 رذنب نهراوخا دعب تايهارلا سي ركتل نابرسلا دع كيترملا« وقفل االأانل
 ةنيزلاو يللا تادباعلا تءلخ ةلملا كلت لالخ يفو ٠ ةعاطلاو رقفلاو ةفعلا

 ٠ ”هندإقتف رلحلا ةقطنمو دادحلا ءادر 00 سعشلا روهمح روضحي ةيماعلا

 نيرضاحلا بولق ف ايندلا ماطخب ءاردزالاو عوشخ ا عوقو زامل ناكف



 تيارا ٠

 ناو .دحاو .سيسق ىلع رست نينس لبق انك : لوقيو ىكبب قفط هتيبوبش مايا
 مهشلا كري وظبلا ا ىفوت:دنمو * مارا مك ةنيكلاب هللا كراب دقف نالا اماو .روعا

 نرضرالا: ةنبك فيفل :مم :ينابزشلا سزيلقالا هزينجت ةلفحرىلا رضح ليلجلا
 نادلكلا نا رطل ىلتشسخ لل ظانغال دس ةتب ا و هيلع اولص نا دعبو نا ناكلا ١

 ينلا ةيئاردتكلا نيدرام ةعيب هي ًاديدج ًاربق ميظعتلا ةياغب هنائج عدوأ
 تازانج تايشربالا رئاس يف تميقاو ٠ مارفا نام حبذم تحن كلذو اهاشنا

 4ب جبلت ادااخ معيد هكمهو 4م '>و هتريغو هناعا ير نا ريغ ةهيزنالا 0 نع

 انمي ملا /ومانلا



 ا

 سثع ثأاثلا ايلا

 يدمالا سوكرع سبليف كري رطبلا دبع لع ةفئاطلا لاح يف

 لوالا لصعلا

 سريلقالا ماظن  ددملا ىلا لسرملا رابخا  ابئان تحلش ديسلا ةمأقا : 4

 هي سذدسلل مائنلا “4 اهيتكو سرادملاو تابهارلاو هي وخالاو
 هسي رك ةلفحتح اك ري نطب سوكرع ديشلا باتلا ديس عقأح

 هع تسيح هع أعلاف أسلرفف ةيمور تل ه.ةس «/ 9

 بص - كيذلا نارطم ءاذو تن ةينرقلا ةكجلا

 ل_لرم ماصخلا ءدب - هل رفاخ

 ::لصوملا نئانك نجا

 تيس 099 0س سمج

 بدتنا 1874 ةند ىلوسرلا ىسركحلل ةفئاطلا ديقف ىعن الو

 نيب ءام ةداصق ,لكوو نيذراف ةيفوكلا سكر رانواش جل وقنابل لورا

 ُط ةيلوسرلا ةباينلاب موقيأ بلح _'نارطم تو سجرج ديسلا : نيرهنلا

 بالا لك و هدعص كعوتل امنا امئاط ىف ديدج كري رطب اهل ماقي نا ىلا ةفئاطلا
 ب# .ىف .ندكو _ * هرئافدو ةثاكو زثم متخي و ديقفلا موتخ رسكحي نا روك ذملا

 رمالا رودص سمتلي و كلذب هربخن ورب .ردزكسا لائيدركلا ةفاين ىلا ناري :ح

 غي يفالتيل نايرسلاب ناينوسح رويكساوم ةيصوتو باختلالل ةفقاسالا عامجاب



 هى

 خرا ةيرق يف يكيلثاكلا نايالأب صخو ٠ ًادبعماهولءجو ةريرزجلا يف ًاراد اورتشاف

 يف نوطنا ديسلا ىلا اال ناذه ودنه اموتو انح يندعملا نبا نوعمب مالا

 مولعلا نم ةةراكفإ أع |هوفمتي نا سوسقللا ىلا لوم فاول م تح رف نيدرام

 ضعبل هتيرق ىلا اموت سامثلا مجر كلذ ءانثاو ' تونبكلا::ةجردل ادادعتسا
 دياتلو +٠18 ةتسزوق ه يف اتداك :هتطبغ هعمرفب ىترومعت ماو: ٠ هلاغشا

 اقوا دي ةاراشالا |(علق سياكل ؛ةزم بلل ىلع انارطمحات» ليرظيا دنقلا ماقا ماجن

 نودتملاوودنه 2 اماما ةمدخ هتب يف سدقي نآكو خزا ىلان ويعم نقلا

 ةيرقلا لها ج جهو خز 1 نادل طم موصرب ءاتسا كئلم>و نان نير ددحلا

 هيلع نوقلطي م ضعب نا د ل عر وارسل سيسقلا ىلع

 ةدامج اوم 1 مثرللا حأطس لعأ رود نوجرحدي مهضعبو صاصرلا

 اضل أملا انوع هلا 378 الذ خزيبلا لها عم نيثالا لتقيف طبل هفقس

 هل ءاقدصاب راحتساو ةبرخلا اهعسا ةب يا ةيرق ىلا برهف جرخو هب ز

 اموت اماو ٠ مويلا ىلا اهيف ماقاف هتلئاعب هوتا مث ةري زجلا ىلاهب اوبهذو اود تف

 اذه انثدحو ٠ اسيسق موصرب نارطملا هعمسرف مهبهذم ىلا دتراو مهفاذن ”هساهش

 اد فحل فكم لاق تلايلابعع هأ دقو: الذ نآف هارعان وع لجألا

 لوالا ةرملا دعب تاق تاش دلوىل ناكو دكلفكلا نع تي دنرا تاعفد ثالثو

 ايرث تلك نايدمب| لاما بريس ةفلاحلا يفو :.ةينافلا يف ىمعلاب تبصأ مث

 مهتيرق يف نيدتبمل ةيقب نويخزالا دباعضا مر طرب: ٠ نارطملا يعاسمبو

 1 اوبرضو جار 1 1 را 220

 اوساق نيذلا نم 'صخنو ٠ برضلا نم هلان ام ةدشل تو داك ةعمج ىسوم نا
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 ءانبا عم اوثبل لب مهمزع_خئرب م كلذ عمو وسرأ يمدقملاو ةعمج ونوي دابطضالا

 ةضيرف نوضقيو نهاك نودب مدح و نولصي اوناك ذا نانحلا يبات مايبف

 ىف ايس مك 1441 هد ممددع فعاضت نا ىلا ةريزجلا ىف حضفلا

 تااز ام اهضئافو نويدلا نا لوقن ينب مانهب ديسلا رابخا ىلا دوعن كلو

 دنحلا دالب ىلا هتنبك دحا لايناد سلوب سقلا ذفني نا هل رطخ ىتح هيلع كارت

 ديلا نم ةداهشبو ةينايرسلاب بوتكم نوطنا كريرطبلا نم روشنمب ًاديذوم

 ديسأا لبق نم دادغب نموليا ليئاخم سفلا هعبتو ٠ يلوسرلا دصاقلا نوتناما

 رايآ .وبيش ف دادغب . 0. م ناثالا عاقاف هن ءدنك لجا نم يخرج ليئافور

 ١857 ةنس

 لسراف هتيعر لبقتسم ىلا رظنب يب مأنهب ديسلا ناك كاذ ذاو 5517

 نب دوادو ينامحر ميهاربا نب سيوأ اهو نييختنم نيب 0 اديك ورب ةيسردع لا

 نال سأيلا ىلا هب يضفن تداكف نويدلا ببسب هتقيض اماو ٠ ةعاضر مانهب

 كاري راعبلا نا ”هقليو ةدئ اف ريبكب تأ مل هنا هيلا بتك دنملا ىلا ذفنما هسيسق
 لبق هنكلو ةدءاسملاب هدعوذ هدجاتسي هيلا بكل جلاغلا ءادب نيب نوطنا

 7-2 ناري ز> ١5 سدمتا موي يناهلا ماعلا رداغف ةينملا ةتاحاع هدعوب زاجنالا

 ةعسلاو ةحارلاب هللا ضاعا اهيفو ةنس ةرشع هس دحا ةفيظولاب همايق دعب 4

 سنتلا راساو ايسرياقاو اهرابحاب تايشربالا .تلقكاو + تاقيللإل اقناع
 فكرهر الا سومسق ناك ذا نيدراع انزتحا ال كلذ نم * مولعلاو سرادملاب

 اولخد ريهشلا ينايلب وكلا قاقشلا ببسا نايرسلا ةعيب يف نوس دقي نويكيلثاكلا

 اطلا ةلاح نع مثدحا 02 دأو قا مدا 0 سايشلا ثايب نى م. عم نكو امج
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 ةظخرقلاو قيما قادلكلا| نارطما طاب 3 دبع ديسلا يقر لهل تيتا الو

 بورجلا ةتلغش يلا كلملا دو'دب ةمحرلا ثلثا ىنيع نارطملا 4ث أميف ةحب

 «-ةمئعذلا نا 'املاس كالملا يف مأنهب نأر طال ةداثم لاذمو : برأ لكيه ءانب ل

 ةنيفافاو انللا توبات هيلا لقنو ماسترواب "برلا لكيه داشف ةعسلاو ةحارلاب 8

 نماغأا مادصألا 8 6 1 بعش رضح“ أهالت يتلا ةبيجملا هتالصب

 هبعشو ديدجلا ربها ىلع |ع مالكلا بيطخلا قط م : ةزوالا كلولملا متو وم

 ا ةكاثاكلا ةسينكللو م 1 حادا بالطو ءاعدلاب ةمتخو

 0 0 ؟ه ةراشلا ديع موي لوسرلا 0 ةش تكلس 11 كلذ لثمو

 ينوةلي ز> ةوافحي ةديدجلا يف تهتناو ةيدقلا ةعيبلا ىف ةلفحلا 1 ذا ام

 لزألا نوناك قي دا تف هلك هزيفافؤر ةلسلا' نم” اجت: ةعسلا

 نا ماها يعارلا رطضا مهرقفل نينموملا ةقاط قوفي لمعلا اذه ناك الو

 ىلع ةمابش هتادف/شرغ فلا نيرشعلاو ةئاملا لع فينب ام ءابرلاب ضرقتسي

 قلاو<هسادق ن تقو بعشلا اموي دشح هنا ىلع دالبلا نامفننلا لل, [ نال لمع

 عوطتماخخل يفوناملا لذب عمهم 3 دحلاو متريغ 5 4 1 اياطخ

 ردجسا ٠ بولطملا غلبملا اهني دسيل ةيعيلا هتعتما نم مادقف ليضفلا ربحلا

 لاجؤلاجرلانيب ةيريحلاهتل لاك ردا رفاو غلب ينب ا:حاجا واه ق قش ءاذ

 ٠ شرغ فلا نيتس ىلحلاو دوقنلا نم اعمخ هاسنلا نيب هبئان فسوي ير 95

 مهمأيا ٍق مكرابا 'هدهاشي : م مهتدهاشم نم نيلهذنم نيرورسم اوجرخو

 ةعمأا'تلعستو نيتها اتاك ىف ىضقث سيدادقلا يار مويا كآذلدنمو

 تانلل ف ردم سادقلا دعب نم ةقيتعلا
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 هيقينوف ءاحنا يف نوطنا كري رطبلا دهع يف ماجتلا رابخا تءاذو 7

 خزا ا مويلا اذ لاقي يفنلا ىدبز ْثيب ةيرقو نيدبع روط فو

 ةسينكلا ىلا ىلا ينيسدلا ليئاربج همسا ددص نم أسيسق نا كلذو

 ةءاط ىلا اوّدترا مثانامز اوثبلف صمح نم ةلئاع ةرشع سمخ مه ةيكيلئاكلا

 )١( ةخابطلا نباب فورعملا يلصوملا وكسم ول“ فرب سرطب مهئارطم

 نع شرغ ةيامسخ هل مفدي ترا روكذملا ليئاربج قتلا !َلَع قطف: الهو

 كنس ةمر> عنتما ذاو ةيومدلا ةبارقلا نم رشاعلاو يا تاحاوز

 نيرشعو ةئامع تلديزفب رق خي نادي زى :ىءوم نب سانلا: هل ث وتو درقلل م

 اوروجا قشمد يلاو ىلا مهب ىثو سرب ناراملا نالو ٠ هتي رق نم ةلئاع
 ٠ ينايلخ بوقعي ديسلاب اوذالو 187 ةنس لوالا نوناك رهش يف ةكلثكلاب

 0 5 مهئارطم ةباحاف مهئارط“ عم متح اصم لَع بوقعي ديسلا مزعو

 ها نا بناج ك كاذكت مهرثا ىلعو مهنم صلختل اعيجج نوكلثكتي

 انح- سلا ذفنأو مسوس ١ ىكياثاك س اس دجوي لذا أو دوا ممرثك |

 نب نم هريغو سخاب ليئاخيم سلا هدعبو مهسوفن ةمدخو مثد انشؤألا يبدوأا

 اونو اوتبثف يلديزلا رفس سلوب سقلا بوقعي نا رطملا مه مموؤ-نا:ىلا-قشمد

 انموي ىلا

 نيذلاةريزجلا كيلثك طسوتب تالئاعلا ضعب اهيفىدتغأف خزآ ةيرق اماو

 اوطشنت نيدلا 7 رد ا الف 1 نادلكلا ةعب ىلا نوددرتد نامّزا اذهمىىلا اونآك

 سراب بهرثف ةخابط تراص ثدح نارفعزلا رد ىلا 4 همأ تب اره هوبأ 8 أل ) / ١

 ًانارطف انهاك مستر او اهدلو
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 سررثاطسوا هعما ىواهر نارام ىدتها 187 ة:م نم زوت رمش ىفو

 قاجوب وطوب رخ ىلعا 88 ةئس رايسلا نبا كري رطبلا هعسار ناك يجكوت مارفا

 نار للافراد تمام ا دبنقا علا زل لنك ينو نونا ديسلانم ”لخلا لانو

 بوقغي ناك ا ؛تينسّذلا ؤدلب.ةإٌراَغ نم ىيذراملا:هققع ةمعن نقلا نبا. ايليا سنويا

 ك١ تالا هحعش - انكم عي قس ةينيطنطسقلا ىلع همر دق ةبقاعيلا كري رطب

 نيدراع هتياللق هصصخو ةاحلا ط و.

 نا مزظب يورتملا اكويروطالاب ءاقأ امسفن ةنسلا نم يناثلا نيرشت ١١ ىفو

 ْن“ نا : نينايالف هاعالو رمت ةري زج لع انارا رطم ينيدراملا حاتم حييسملا دبع

 مي راتو ٠ بعص سلوب نارطملا اهسيئر ناك موي نيلوالا ةفرشلا ةذمالت

 مهتسأيس دهعف أه رلايف همعش وع يف أب انغاو لا رطبلا ْن 3 ١845 ةنس هتلسوسق

 سقلاهيلا كريرطبلا مدقتسا نامالا ثيدح هنوكل امنا ىب 5 ءارفا ناراطملا ىلا

 لا ياللا لاا نا وفلزانالامهو داب هلاختو لوما نان لتكيف سرت

 مسأب الحم !وزتشي نا اهرلا في .نيهقملا نيينشونكلا نيلسْرملا ىلا كف قبو
 ةلاتكا لا قاوط هزت طورت وداع لا يف اوناك نييكيلتاكلا نايرسلا نال ناب ايلا

 يف سر ,طب سقلا لصح الف :, ةللاخ طوب ,رخ يف نيذيتالا رسحا ىت> > نيلسروملا

 دق للملا ةلحم يف هبعشل نولسرملا اهارتشا ىلا رادلا مقوم نا امم راظولا

 ابادجو :ةمينغ ليئاخيم موحرلل اراد اهنم الدب ىرتشاف تسراصنلا نك اسم نع

 هدعواةيووقملا!اتنجاثاعلا ةازتغمي هلا عرقئاف* .ةويلا ىلا هل انكسمو ةلينك
 للم راو فلم اندرو م( اواراضإ دلل ملفي افراثو.*. ةلراقسسادزيإ نادقملا

 ىحكتفت سرطب يروخلا ةياور )١(



 هوه

 صح دإب ىلا لمتنا م _ ناتاس أهرلا 2 أ رفا نار 5 مافاو 3-3 اع هيام | موه

- 

 صعب هذب لع ىدتهاذ نين ريعص ةسالا كور آد ىلبا ثدح قاجوب و روصنم

 يأ احلا غابص نوطنا سقلا هتدعامأ أ نيعتو هتافو ىتح مهتسأيسإ ماقو تحاكافلا

 0 22 221222 22 جس سم

 ُْق ءادعهإا 571 بيجي ءاوعسل لصوملا يتسينك نيشدت ةزؤو> 56

 ذافنا 5507 دابطضا -- ةري زجلاو خزا يفو لديزو صمح

 نول كري رطبلا ةافو ست دعملا ىلا نّوفت
 هنف 26 زين ةاذح

 ةسماهشلا 0 ةيار همدقت - الا لماكب ةمدقلا ةميبلا نم جرخو ةيربخلا
 تناكذا رخابملاوةسدقملا لاحلاب ةنبكلا مث مهيدياب عامشلاو تارا رحلاو ناصمتلاب

 ط نينماوملا ريهامجب ناتساكلاو قيرطلا صف حدصت دبا تاوصا

 عدواف س رجلا سقلعب أاوعرشو ةديدجلا ةعملا اولخدو مهموقط كفالعخا

 حسمو نيسيدقلا رئاخذ نم اًئيش ةثالثلا حباذملا نم لك تحن سركملا

 سيلفملا نورعملا نهذدب احراخو داخاد ةعمسأا تاهد عبراو ديماوعلاو جبادملا
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 مر نيذلا ة ةنراط طا ا اك سلادوق ١ ى ءادو اد نيعب وألا كيع 0

 "كف ءانيلا زاجنال : كف رف ةأعسأب هيلع لب ِط ملا داحو ط ويغملا كك رطبلا

 ةعراا رح قل يقدر ا اذملت وابا ل رقاغغ ينال( معنا: لا صولا ةىملا اههار

 لديدبت لعام 0 دل لت ن 27 1 ا 2 هما 3 ةالضؤملا

 ًاسق وليا |كيئاغبم 0 56 1 ماع 0 5 للة 58 لإ ات كور

 هيسرنه ديلا اهب هلصو ةدحنب نارطملا حرف برلا متاو ٠دادغب ىلا هلسراو

 هشنالي كرابم ديلا هفلاسا افلخ نيربنلا نيب اه ةداصق ىلو كي زلا نوتاما

 فردا كريرطلل بدقا ليماوو كيووت نع ترقلاب داكالا ةلهج تينا

 مدخي لصوملا هي هءاقب ًارثومو اعضتم قتعاف ةيئارظملا ماقم ىلا دواد فسوي

 اهحتتفا يلا ةسردملا ف مولعلا قليو سوفنلا

 أاوعمتج نا بعشلا هوحو 5 كلك_لع اى نأر لع ةماقآل 2 تفولا ناح أ[و

 ةسدقملا ةهظولا هدوم تما ةحلا اصلا ايا ب أةصتم 0 اويختلبو ابر || مساب

 نوناك ؟ اهخيرات ةطبضم يف كلذ اوحرشو روكذملا بئانلا باختلا ىلع اوعمجاف

 نيقاي فسوب يروخ لا و سربلك الا م غرم ةينام عيفوتب ١ م كا الا

 صهاض ليثاذمو ةياويمالسا بفتفسولو هملاس سرطب و ةيلويمالسا لب سوسقلاو

 هوجولا ع نيناعو ةئامو تان نسفرمو يئارادم مارفاو عاسبص صل ١و

 ريمشلاغابص هللا جرف هللا ةمعن هيجولا اجاوخلا رك ذلاب صخن تالئاعلا ءاسؤرو

 بعصو شاخي و يف تواترتكو اي يدنهو يهمو رهاض لاو 4 ص ل ارئاس عم
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 ةمأسرلا لجأ اهنا مهليابتزإو ,هتمه ىلع ىتثاو هتلعبغ رسف )١( كاح فسوي

 هلوصو ذنمو.رفاسف بختنملا بدتنا 187 ةنس رايا ١ 8ىفو ةمايقلا ديع دعب ىلا

 سويطانغا!ةرزاوع له ةفقاسا سيئر كريرطبلا هنماقا هدعبو فاكتعالاب أدب

 .:نابهرلا نوضح و. نمرالا>نازطم قاشاش لة دو الكل يدنا راكي سقم

 سويسونويد هاعدو : فئاؤطلا بعشو سريلقا .يرم ريفغأ _ عمتو ةاانوكلا

 سدقيب نرا هصخرو.٠ رايا»“ه ديدجلا دحالا دعب سماخلا دحالا يف كالذو

 هتيع ر سوسإ عرش ياح ىلا هتدوع ىدلو ٠ ةسدقملا تويزلا زئاسو نورجملا

 ىنغاو لليد ةشاو ءارقفلل ى 200 لاو نائبصال نيتسردم أمنأف طاشنب

 خيشلا ركذلاب صخن مالا يلو أو نيلسملا دنع ىتح ههاج مظعف ةيالقلا ةبتكم

 نع هيلع نسعو لكشا ام لك ىضذقيف هدوي.ناك هناف ريهثلا اح .ىتفم.ءاهب

 سجرج نارطملا ايبك سانلا هاعد ىتح حلاصلا

 ليئافور يروخلا كري رطنلا بدتتا ىجيرج ديسلا ةماسر دععو "54

 أميعف نو 5 رايد بخشنم نس رع سليف ير واو دادغب يخشنم ىجرج

 امههناثو .سوياوي اهللوا اعدو 185 ةنس لوليا 58 يف ىتيلوبورطملا ماقملا ىلا

 : هديأتل ةناطلس ةءارب. لاصةساب- ني رد !:نم لك -يتغاذا اق. .سسوتسانلا

 يدمالاي ميكشفت سرظب سامشلا:ابحنصتسم ني درام ؛نع.م]بئافوإت نادلطملا عافقو

 :٠ اموترام ة ةنروخ يف سوفنلا ةمدخ هيلا درعو انواك يب مانهب تسلا هعبمف

 مسا ىلع. ةسينك ةراعب عرش دادغب ىلا ليئافور.نارطملا لوصو.ذنمو

 كلاكلا لع لصوملا نم اهيلا لني رمرملا ناك ذا سند الب اهب لوبخلا ءارذعلا

 ةيالقلا يف ةظوفحلا اهتنضس نع )١(
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 هو.

 ينايللا بوقعي نارطملا رطضا ىتح اولتقو اوبسو اوبهنو اوكتفف نييحيسملا لع

 معو ٠ اهريغ ىلا هسوسقو توريبف ايانديص ىلا ايشار ياها عم برع فا

 يف ريدلا ةعتمأ تيفخا نا دعب ةفرشلا ةسردم تقلغأف ناورسكو نانبل فوخلا
 اشاب داكوف ةيلعلا ةلودلا تلسرا' ايلف ٠ ةيوج ىلا ةذمالتلا برهو نيما عضوم

 نم رثكا اهاجو اع ةلودلا نم لانو قشمد ىلابوفعي نارطملا داع حالصالل

 عيسوت نم نحت ىتح هتفئاطو هتسنكا كباب وام _دزتساف نيككلوزلا هادي وأرلا وثانم

 ةسنك داش كلذ ادعامو ٠ ىلوالا اتلاح ىلا ةسنكلا ةداعاو ةينا.طملا رادلا

 ٠ لدنح ةعلقو ايشار_ىرايرس لك ةروثلا دعب اهلا ىوضنا هنال ةنطق ف

 : قشمد يجاوض كسدحا يثو ةيملاصلا يف ةثلث ةسينك داشو

 #72 2# 12 152: 22 + مج جب انس



 هو

 سماك لص ريقلا

 كير وخلا بادعنا 00 مانهب ديسلا ةماسر  ءائبلابب:ءادعبالا ات
 ؟هاسر - ناجح نم سجرج ديسلا ةيفتسا 514 ههاجو هطاشن

 ةسلنن ءانب - ىحرخ 85 'افور دمسلاو سم ر ء سليف

 ايلياو 58 مارفا قي دعلا عادتها ا دادعب

 حامم سراب ديلا ةماسر ا 4

 سم قو نارطم لاسرا

 حاتتفا  اهرلاىلا

1 -- 

 امرأ

 عرشف لصوملاتسنك ءاشنال ةصخرلا نامرف ردص رئكتتسو 5
 اهوطت لغشلا ىلإ نوعرا  ةفئاعلا نا ق نك ذآ ةراعلاب يب مانمب يروألا

 تابرعلاب ةريكلا رعرملا عطق نلومدسا ٍّق ءانلا داوم نولفت و شاقئراو حرعب

 ناتسنكلا تعر 1485 ةئد تاخد , هنا ىح ةسنكلا ىلا مل أمال نم

 هئاهزو بعشلا ءأم :غا م ناب 'انرأا لع ليش 5 ا 1 13 داأ - هن :دععو

 مهنموانا< لذشلا ىلا ممم نوقب استي ةفئاطلا ءا ءاناو وحمدصت ءاسنلا نأملا م -:تناكاف

 ةقفنلا لاملا ىلا اوحاتحا هلك اذه عمو ' ةلعفلاو نيثانملل ةمعطالا مدع ىلا

 5 ف لصوملا رد يو 7 اير نيدرام ىلا يب م مانهب يروخلا بدأ كالذ ءانثاز

 ماخبب ناتو نال ناءعم ساهثلا اهو 0 0 ًاحيصانس |1517 فيش طاش

 ةضاير ىلا عطقنا م أني . يرو لا لوصوب ذنمو ٠ نيدرأم مولعلا انساققنل ةعادشب

 ١8575 ةنس راذا ؟ يف لصوملا ىلع ةيئارطملا اصع ملا أهرثا لعو ءالعخالا



 6 رار

 مثرباك ١ ناك املو لصوملا ىلا رظن نود شوقرقلا انارطم اوبختني نا مهيلع ضرعف

 بعشو نحن اننا ٠ هوباجا مانهب سلا يخا ىنب انح اجاوخلا ةرسا ىلا نيمتنم

 هيلع اوضرع مع ٠ ابعار مانهب سقلا بختتنف ةاصفنم ريغ ةدحاو ةيعر لصوملا

 ليمج ايبوطو ونمت فسوي اوناكو مهماقاف ًاسوسق مهميقيل ةسمامشلا نم ةثالث

 ىلا اعجار رك ابهنمو اقيشعبف ىلطرب ةيرق ىلا هتطبغ لقتنا مث ٠ شيحاايلياو

 نأك امفو «٠ تاختتالا نأش ُْى هل هماع بعشلا هو>وداعا اه فو لصوملا

 ةيفقسالان م هءافعتسا مادقو دواذ ف ءوي سقلا رضح وهبي 0 يفار اراد هتطغ

 باختالا ةعرق نا » مانهب سهل لوي نا كاذ ذا كري رطبال غاسف لادجلا لططبف

 اليا ةزابب نيفيا .كللاثار جلطا 3) اللا لدعم افا ايئام لعلك كابل تضقو
 جاتلا دلقتي نا هل معمسو يروخلا ةبتروملا هعفري نا قاب ونكاوا:ةومايلاىرغلا

 ملقا ةتئاتك» (30 ىليلتملاب تدعشلاكواتتلو :قادتلا كقيلصو

 ينتعيو ةيش رب الا ةسايس يف رظني نايف قلل نم ديدي ةهديزدلا عرشف

 ىف يتلا صصملا 2: نا: ةيظنغ 0 بعشأا هو>وو يروخلا 3 اهكاصع

 ةنروخ يف ةدحاولا نيتسينك ءاشنا ىلا ةجاح يف مهناو مهب تفاض سئانكلا يف

 ةنروخ يف ةياثلاو سد الب اهب لوبملا ءارذعلا رم مسا ظ ةرهأ اعلا

 رفقاك لاملا ثم غليع هتدءاسم اوسقلاو لوسرلا اموت رام 536 امان ضهر |

 مهتعاس نمو ٠ شرغ فلا نيعب را نيتعيبلا نم لك صصخت ةبولطملا ةياغلل

 عوجراب كري رطبلا ذخاو ٠ ةراعلا يف مهصخربل اباغلا/ لال انهبايلل لي لاوطفر

 هنطو باح ىلا تفلدنق سقرم سلا داعو 1855 ةنس رازا ٠ يف نيدرام ىلا

 نايرسلا سقط يف ةثدهتسم داع ين (1)
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 لظع ملا ولاو سوم | كيبل َْق ككل هفرصف

 ةئروخ ةيس اما نيتسنكلا لطف مأنهب يروا عرش ءلاذ حاو +<-يب

 ةسردملاو ىسيع :راراعملا اهأنتبا يتلا ةيفت .الا اهتيالق تناك ثيخ ةرهاطلا

 ناكو٠ لاما تاب 4 هو رع 0 و راد 5 أاموترام 4 رو> يف 5 أماو ١ ٠ امل د املأ

 فاوطلا نباب فورعملا يك اجر يروخلا هنا للح نم هأك هيلأ م

 سآلاو يلصوملا يىلقدتف_:ر ان سقلاةروكذملا ةئروذلا ينهاك ىلع اسيئر هماقاف

 يو هدر ا ىم نب اموت

 دادغب : 33 يحرج دواد ا 8 1 ور سه ١١ هيلا 3 راعب || مدقتساو

 سامشلا هعم ايحصتسم ليثاف 1854 ةنس أنهاك هتماسر تناكو ةفرشلا ذيملت

 2 دمأ تا 90 نم هقفارو فر 1 كيمسر ؛؟كم 9 ١ لسرأف وليا ن , ليئاخيم

 دادغب بعش ةجاح هتطغ لع ليئافور سهلا صرعو ١ يحكنفت ا هسا

 امهحارار 0 0 أمي هلصوو يروملا ة همر 9 هاقرف 536 ءاوؤس دحت باو 4 ةسيئكا ىلا

 0 لود ١ و ةصخرلا نامرف لام عسا ١ ىف ؟ اهملاو ةدعاست ىعسل عرشو دادغب ىلا

 كلذكو : ةيبلحلا هتيعرب 2 كري رطبلا ديسلا ذخا اذه دعبو ٠ ءانبلل ةيفاخ

 مه ا ب لا لد + 0 ا امن اكان مهبلط نو راكي 8 ويلا 55

 تماش سجرج يروخلا 1409 ةنس بآ ؟5 هي مهل ىمسف ٠ أينوناق اهَقسا

 نأ مثاصوأ اما بياصلاو متاخلا و جا اعلا تالفحلا ف داقت نأ هل حعاو أي اكتفي ب

 سوفنلا 4ودح ْن 2 نأ ديدجلا 2 صر ,>حو هج ووؤيشل اريقوت 0 44 انيس اوعارب

 ا كك افلح هن || عم ل 8 ةافتالاب ضرفلا ةوالتو

 نوبغاشلا مجم اهيفو 1870 ةنس ةريهشلا قشمد ةنتف تيش كاذ ذاو



 مك

 شوقرقو لصوملا داقتفا - نيدرام تي ةيكري رطب رادو ةسنك ءاشنا 3

 ةيناروخ تب: لضوملا يف نيتندك_ءاشنال,ةين  انارطم اهبعش باختنا

 طميطخ  نيدرأم يلا كري رطبلا ةدوع 1 ينب مانيب

 هجر كح اح لتافور همنروك - نيعسحلا

 نارطملاهأح بس دادغب يفةسك هاشنا

 نم ةعم ضماو نيدرام ىلا نوطنا كري رطبلارفاس اذه دعبو ١

 : ةسينكلا تفلدنق مرشا فسوي نب ليئاربج هعسا اكذ ايف اسامش بلح

 واو 30 مسأرأو تاونس د هدم ةفرشلا 2 ةيرورضلا مولعلا أرق نآكو

 ٠؟07* ةنس ناضمر ؟5 ىف يناهأشلا :_. امرفلا نيدرام يف وهو كريرطبلا

 دبع ناطلسلا هب داج يدبحملا ماسولا مث ةديبأتل ( ةريسم 1861 ةنس ناسين 4 )

 اووخدب ةقكاملا ةدئفأ مف ادح 000 نيدرام و هلوصو 1 : 6و ديما

 قفتا لق طاوغملا ع رييازطلا'ن 0 5# باذعلاو روجلا نس هلأت تنك ف أهأاسن أو

 13 رايدو باح يف اهتنراطم م ديدعتو هتلم قألعن عبسوت ىل ع سدقللا محمل 0

 هفيلخل ا نلضوملا ْى 0 و لضوملا 6.4 ةسربإ 0 9 دا دادغبو 3

 3 5 هنأ وه ير دوام ْف ةمربأ ر 7 لواو ٠ وهب , .بلع ديسلا بورما

 بهو __رومو نأ مرفق * ءارذعلا 23 ره 28 مسا ىلع ة ة.سافت )»“ هم اردتاك 0( 0

 ةكرر راعب اراد ةعببلا ىلا مشو ' ا رولا كابن



 6 راا/

 نيدرام يف افاقوا رادلا هذهل عاتباو ٠ ةنبكلل ىوأم عم ةس ردمو ةيسف ةحدر تاذ

 هداش سايلا ذكديك ناك يذلا وهو سونابسأب هللاقي ناتسب كلذ نم اهنع ياخ

 مارفرام مسا لع ريدنيح دعب اهيف "1 ةيكشملا بابنرم يزف اضراوجريوتفلا

 ممحملاو دج تااط اهتيعر لمرت ةدم نال "الوا لصوملا ىلا هجوتلا داراو

 نيلضافلا نينهاكلا ةماقا ع مزع ءدب :يدابف لمعلا اذه ُط هلحعتس سدقملا

 ًاعار يناثلاو هنع وذ ةباثع نيدرامل |هدحا نينارطم ين مانهبو دواد فسوي

 ةيربح ةلح مهنم لكل دعاو لصوملا يعدل

 ساينلا مهي لوألا نيرقت # كيس قر نيديررام هتحبراس لادقو

 نس هانم ناكو سقرم هاعدو تونهحلا ةحرد ىلا مرش ف.سوي نب ليئاربح

 سقلاو ود ىل_صوملا ىلا هعم هيحصتسا مايا ةةالث دعبو نيرشعلاو نيتثثالا

 سلا مهمدقتي هاقتلم ىلا بعشلا رباكا جرفن ٠ تايذم نم انتا تراكو ساو

 ةيالقلا يف هلوزن نكو ٠ كري رطاا وخا يريدعم سجرجو ناععتو ىنب مانهب

 جاردا ىلع ةصرفلا هذه هي هتامرغ مزعو ٠ ةرهاطلا ةنروخ يف يتلا ةينارطملا

 سارب عضو شمرلا ةالص ىلا هوقفاريل هب ةنبكلا فح الف لصوملا يف ةوسنلقلا

 :ددل ع ”يزلا اذه ناكق ةرم لوال 5 وسللف نييختنملا نينهاكلا نم لك

 عمتجا هحالصا بجو ام ملصا و ةيشربالا :٠ ووش كريرظرلا دققت ناةدعبو

 ةيفقسالاب اريد أدسق اوختني نا يلع رضرعو نيقووتسا نب بعشلا ل

 ٠ ينب مانهب سقلا مهضعب و دواد فسوي سقلا مهضعب بختلاف مهل ايعار ماقيإ

 0 .تقوىلا باختنالا لج كوب نا هتطبغ ىأر سعشلا ةفلال أظفحو

 باختتالا ردا ف اضيا ا يار ريت نا هةاطق 45 تمسح: شوقرف ةرايز ىلا



 هر:

 صخش باختتلا ىلع اوعمجا ام اذا لمعلا اذه ىنمتي هنا باجاف اليصا ايعار مل

 كرارطملا ققبا : هئيح. ىف ب دخول مذاو : مهقوذل قفاوُذَو ماقللاب دج

 نم مهلا دعارلال (ناوناق دل غرف طلف: اجت لذ اوسع ل: نا ثاصواو (ىا خيشلا

 م رقم ىلا هلوصو دكجحب

 ىلا ينايرسلا سقطلا برقي نا كري رطبلا لع راشا هشنالي ديسلا ناكو

 كساذتل اداب ءالقيآو وهلا ةنتتإلملا اه اولمامتسم نا ةنبكلا لع مرر ينيتاللا

 ةمدقت يغايو ٠ ٠ ةدّدال ( ةناشربلا ) ةنابرقلا ةئره ارذختيو ةرغ* نودب يرسلا

 ناني ظالطراشو+إ ةيتوتكلا بايثلا هسل لبق نهاكلا امضقي ىتلا سادقلا

 كه نك مثراكسفا هتاطمف لس وو ل : ليديبتلا اذهأ نو غري ال ةنكلا

 هي ياكل اهلل افيطأ ]خيم قلل هما نرسل تنل بقنا هك نعبأل] عيطة
 ينيتاللا مباطلابةناشربلا لمتو يرسلا سادقلا

 كسلا ديدش تمس ليئافور نب سجرج يروا وهو ُّ دجا نو

 كري رطبلا مالك عمس إذ هملعهةورج سرطب ديسلا نع اانيملا فاي زنا, لسقطلاب

 (لس ةسدقملا ةحردلا ىلا انئاقثرا ىدل اننا انديس اي » : ةئالمز مساب لاقو أر

 لسرلاددع لع ءزج رشع انثا اهيف موسرملا دبعلا ةيدقلا ةناشربلاو ةرفملا انوعسار

 أمإ كتظبغ نم 0 هيلعو مالثنا نود اندادحا سقط دلع ةلظفاحلاب ورم أو

 ف ىرانانزرع أت قا اما : فيرشلا سقظلا اذه لع ةهانلا ةظفاحلاب انرعأت,نا
 انما اك طويت ب ,ةمهت نم انوه دق نوكن كلذبو هتمرب ينتاللا سفطلا

 عنتفاف « لسا مايا نم لسا.املا انسّمط رهوج ا :ةرحو انرساجت اذا ءادعالا

 لوصا ىلع ةظفاحملاب رماو ضرقعملا ةءاهش لع ايذثمو ًارثاتم همالكب كرب رطبلا



 ةرمغو

 ةناماو طيضب هعورفو سمقتطلا

 هن ترقلا دعس ظحو نسح ليقتسه باشلا يروكلا اذهل نات: ال

 هرافظا ةموعن ذنم ناك هنا لوةنفدربخ صخن نا انل غاس نيح دعب ٠ بلح ةيعر

 ةيال ناك لعج هطخ نسحو ةمنف ةعرسلو“ ةيرغلاو ةنايزوللائذاملا
 . سس يف ناك ذا بلح يف يرصملا اشأب ميهاربا ةم وكح يف ةي ريمالا لاومالا

 ةمدخو سادقلا روضح> ىلا ددرتلا يىرعء كلذ هلغش / و نيرشعلاو ةعساتلا

 ناحلالاو ةسدقملا مدخلايف هنري ذخا ةورح سرطب كريرطبلا هبحا ذاو ةسنكلا

 هعاو ةدشل ريرضلا يبلحلا لاقش فسوي نمو هنم أعيرس اهسيتقاف ةينايرسلا

 1 ا ا ا مينارنلاو يفاغالاب

 ةبتر ىلا 1847 ةنس راذآ ؟4 يف هعفر هطاشنلو تونبكلا ةجرد ىلا 14

 فسول و بعص ليسابو طابر لهثا ربح ةئرأو اولا 2 لير خا ة ةعب رأ 0 يروملا

 ةور> لينافورو نيقاي

 هت دنع. تسدلو +١86 -ةتش ةسور ىلا رفاه ةرانثالا تق مك هنا مث

 داع نوع كري رطلا تاكا نأ دعب و ةفرشلا ىلاذ نمو رصم ىلا جرع

 باح يف سوفنأا ةمدخ ىلا



 ةرلآ

 ا لصقلا

 باح 2 كري رطبلا رابخا ٠

 ةيمور ىف همولع 'جئا دق ىلصوملا دواد فسوي نآك كالذ ءانثاو 4

 85١ه ةنس راذا ؟5 موصلا نم سدااسلا دحالا يف هت ونكلا ةجردلا لبتقاو

 ةرسع ثاللثأا 3 ف نكو 5 توشب اللاو 3 ا ةنفلملا ماسو زاحو

 ناسن ه ناش الا بج مع اشعلا لع مهمدخو مهمادقامظعالا ريا ىلسغ نيذلا

 ةرينماي د نأسن | ؟ ِف هنن هلك و ايف" خدام !دييكترلاو ديمالتل ناككو

 5 ماعطلا . ولوانتيو ة.خالا ةمعبذلا نورمع أوناك تسمح هسانغأ ةسدقلا

 كالت يف نيعمت< اوناك اأو ٠ مني رض ةنسلا كلت يف ينامورلا ربخلا لزانتو

 اا ملدا ان اناا وبهار ذنلا !ؤدجتتاواورؤنتف 32 تطيق ةفرغلا

 سرطبو نايلصوملا يب 0 9 هواد فسوب مت 2 ناكو : اء. امعافشب

 ىلع مهتمرب نيرضاحلا ءانجفإ 2007 4 :الا هروص قي 7 ينيدرأملا كيصوب

 ةنالتلا ف نإ. كارايف ف دواد فسوي سلا داع كلد'دعنو: ٠ ماخر يجول

 , "ل د مس 2 1 ١ د هعمل 1: |

 كعب فللدو يفاثأا نييرعسسا هرع م هنطو ىف لصو َّ ه4 يتلا بتكلا علاطيل

 ةمسال اوبرعو هيلع الانس متغأذ اموي ناعب راو دحاوب ىسلع ناراطملا ةأفو

 لعزل نم حوأ ىلع 5002 هئساحمو هتامح مي رات ةنايرسلاب ملفت هأ هركشو



 هر"

 هلينو كما كىبو اممك ةكنم توم لا 3 ةحرد ىلا يفرش 2 عانجب 2

 ف هاه فيسوي سس || عم ىف قهتاو ٠ سدقلا جا ةداعك حيذملا بأب 2 ةنيكلا

 حتتف لب كلذب فسوي سقلا فتكي ملو ٠ نيبرع رطاشنو ةريغب سوفنلا ةمدخ

 1 افيقثتاةسر كه

 ب ذه كلذكو ةيقرشلا دالبلا رئاس يف 0 لصوملا ىف كاذ ذا افورعم 1

 بهشلا فيقثث ىلع ني روكذملا ني:هاكلا ةريفغلا 55 ٠ تانيلا ةسردم

 ساحب أهينم ص 0 دأ : 4و 55 اهقسل م 0 مالا + اعين اعدبأف كرا

 باسحلاو راوتلاوةيفارغجلاو ون و فرصلا | ُّك

 ضرتءيو لأس ذنحاولا ةروأح 9 ناضوافتيف ىعشلا مادق شمرأا ةالص دعب

 ىلظوعص) يو مهفانص | فالتخا لع بعشلاو 0 3 لح رخالاو

 نأ رطملا | ءأشنا ى ناد الأب ليخلا 3 4 رخأ ماكر 5 3 سهلا داقت 20 1 . ةذإب

 رارسا لابتقا ىلا 4 باجتي و ةلئ اعف ةلئاع 8 لاوحا دقفتي لعجو ىسع

 ةاطعملا تانسملا نم هبيصي ام مهيلعةعي زوتب مهنم ءارقفلا اهيف بغريو صالخلا

 نيباشلا نيدهاكلل _ ءشلا رثك ١ ذملتتف ايدايتعا ةنبكلل

 ىلا هلوصو ذنم هنا لوقت نوطنا كري رطبلا رابخا ىلا دوعن كلو 5

 اهيلع ريفا كاك هنا ىلع ٠ مهتيشربا ةلاح هل نويبلحلا ىكش !867 ماع بلح

 هتخوزؤيشل هت دع تخترا ايلف 1889 ةنس ذنم ىصمح ليئاربج سويسانثا نارطملا

 فللاجا 7 2 هيئلقت ١804 ةئس .. انقل 53 شان ل وع



 6هرثب ٠

 امال لك دج اليزإل ؛قاكف ةطويفملاءارذعلا» هادبلتءاما.': اطينوإ نيتعاس

 ءاكبلا نم روضحلا كلاتي :كي مل « ةنارهسلا » هيمن يذلا ءاعدلاب مرتي نآك

 ا ريكس نكمظاتفا اول هناثثي ةزيمملا ميلس جازملا داح ناكو ٠ عوشلاو

 ىسمأ 0 0 انها لعان اهرول بسن ع هنا كاد نم - هةقاس هاعدتسا ًاريغص وأ

 ع“ ف ىلا ين ما كيلا لذ لبف تورغلل نسعسلا.تلام دق:لوقي هيلا لكسرا

 هقئاعو هللا ماقف ناراعملا ىلا رداب مالكاا اذه هيجولا

 الا للم .اننيول دب لازيكراولا نوطنا كريرطللا اما _ .؟ ذا

 تيلاوازاقيلعلا علطقتل رفنو نع ىلع زاحو ىوظحلا مهنويع يف لاثوأ ارو دع

 ناوأو للح:و ةعتماو ثاثا نم بوص لك نم تانسحلاو فمتلاو انادهلا هيلع

 يناوصلاو سوئركلاو زيكاكعلاو نابادلاو ناجيتلك ةيعيبو ةيربحو ةيتونبك

 نراطيق اهيلع ةرخاف ةوسنلق هلان ام ةلمج ىفو ٠ ىنيتاللا سقطلا بسانت اهبلغا

 دنعو كانه كريرطبلا اهسيلف اسنرف يف ةيجراخلا ريزو هيلا اهادها بصقم

 0: وقيربا ا,ممو٠ تالفحلاو ال مايا يفو لصوملاو نيدرامو يلح هلوخد

 ةيناي رسلاب هعما امهيلع شن دقو احل يعش * مومع هل |بءدق نارخاف

 اميلع انعلطا دقو ٠ دالبلا كلتيف مل يق ياللا ةنعار وما هدي ىلع ترجو

 راز هنا كلذ نم ٠ انل اهدكأو هرارسما بنك ينيدرأملا يشاب راعم انح سهلا

 تناك و اسنرف نم .:راور ةيشربا يف تابهارإ ف ا58 ةنس ناري زح يف

 ىلع .اهزؤررضحاف اهيلط اهرما هغلب الف ٠ رهشا ةنام ذنم شارفلا ةحيرط نهادحا
 فررصني داك: امو٠٠ اهتاقيفر ىلعو الع لصو كرابف نهنم مبرا هلمحت رزئم

 تاهذناف هيي لبقث تاعبشملا عم 'تعرساو ةضيرملا تضم ىت> كوي رطبلا



 همأ

 ةبوحتا ةبوححا نخرصو اهتاوخا
 ءكركنود يف ةبحلاتاوخال اريد كري رطبلا راز 1805 ةنس لولبا 5١ يفو

 ىصراباجر ترسكنا دق ٠ نهادحأ 2 اكحلبو أس رذنيب ينويرك ةيشربا نم

 اهتمدخ ىلا تداعو هل تركشو تماق اهيلع ىلص الف ٠ ىئشتسملا جر: نم ةلزا

 ناك ١م٠6 ةنس لوآلا نوناك ؟© يف ادناوهب نديل يف هتطبغ ناك الو

 هب سل ناكو هردص ف هارثعا صر ل , أرفلا مزأو ةسردملا 0 ” لق د]يلا اح نبا

 نيمود كامي 4ةةسردم ىلا داعو 8 ىفاع ا 58 0 أاهيلع ىلصف 5 ىصبو لع

 دئاضصق أاورشل )و بيطلا ها و. ملي نا ىلع رع دالبلا كلت لها لمح ام اذدهو

 اليدنقا ماما نودقوي 4 ل 0 مهضعب نا ىتح (1) هيلع ءانلا

 اسنرفأ :ىاطلس ثلاثلا نويلان ةئيرق ةكمملا ايناجرا كريرطبلا لباق الو

 لاق احل همدقو 0 اا هكرابو هيلع ىلصو ءامب ىتا ًارقاع تناكو

 ناكف هللا نداب دلو كل نوكيس لبقملاماعلا يف سيرأب ىلا 52 ىمو ءاملا اذه

 ةنطاسلا شرع يف هدهبع ثيروو نويلبانل ًاديحو لجنلا اذه ناكو ٠ لاق اك

 دحا ةليل كلذو هدامع ةلفح كري رطبلا رضحو عبارلا نويلبأت نيجوا ىمسف

 فرشلا ةقوج ماسو هديب هدلقو كللملا همركاف 180“ ةئنس نيناعشلا

 مظنف ةفرشلا ريد دصقو سراب كري رطبلا رالف |م5 مأع خالسلا فو

 موسؤرد أودت لق اوناك نيذلا ةدمالتلل ك0 1 أح ردلا م استرو أهروما

 نئررشل ؟ ١ اما هعر ىل واصوملا | يجك رز 3 قمما نب ؛ انحوي نونا كاوا م

 اح ىلا كريرطبلا قلطنا م 3 | 11. هلم يناثلا

 يريح مسا اهيفاوق هب واسنرفلاب دئاصقلا كالت ىدحا انارق 01(



 د

 قالا لصعلا

 هيعرأل هيما الب دصأقلا ةبأمأ تيك ىساع كسلا ةافوو ضرم موا

 زيزعت 558 ىفوعملا تافنص ح ةلمرألا
 ع < ايروا يف كرب رطبلا

 و .٠

 اصمت هناا دايلا لقونما ىقتع انبانلا ٍِط تدتشا كاذ ذاو ه7

 نم موقينا هنا مءاشتي قفطو شارفلا مزل ىتح نارفعزلا ريد يف هسبح مايا ذنم

 ودول ىلا لشاوب «لياياتلا» ةفرشلا سو دم /نم القا نوضغلا كلت: ىو + نضرملا

 اتوقايد ابو ريب نارطم كئاج فدسو) كدي هعمر لو نأكو 72-5 لايناد

 تايذم ىلا هشنالب ديسلا هريس شا رغلا جي رط هنارطم ىفلا الف ٠ 1 85* ةنس

 تونبكلا ةجرد ىلبتقيو يعوسيلا لسرملا لدب اهيف نيدتبملا ةعامج ىلع ظفاحيل

 ٠ سؤفنلا» مداخي نيس ماقاو مث. مستزاف.٠ .نوئي ث نسوي روغي رغ نارطللا ديب
 ةزي زعلا ةتيغرب .طاخلا لوغؤشم نآك 1 واو هضرم ىلعف ىسع ديسلا اما

 امهتدهاشم 55 مانهبو دواد_فسوي ةيذيلت ةد وح نيص عورعب ظ 3 اهيبدهتو

 ةينملا نا ريغ ةينافلا ةويحلا هتلياز» لبق ةيعرلا نوئش اميهيلا هعادياب نكمطيو

 ءانثا ىيلصلا كيع يفاث ١م 6١ ةنس لوليا اه ف هب.ر راوج ىلا لقتناف هتلحاع

 انما أ 1
 ابورو - كأ رطبلا 4...ع

 يب 40

١ 
3 

0 
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 بيلصلا لمحبإ ٠ رايلا رجلا انه بدعتلا أ حيسملا ع 5 | هسإ) 00 4 نمازي رشع ةيناع

 نلوم ملا هاكف هيرأ انك ٠ ا تاناذدعااو كل كلا لع داحتااب 4.يعس لمجنو

 زاكعلاو بيلصلا ًاداقتم 4 ريا الاب اميشتم هيساك لع هوساجاو 0 26

 هوع دوامت ها كريتلا ىلا مهسوقطر مهبهاذم فاالحلا لع سانلا اا جاتلاو

 ءارذعلا ةعيب نم هبعش ةصح ىلا هيعسل فيضا يذلا لا 3 ةح اديدح ًاربق

 رهام ىلع ةر ة هاطلا

 نا سدقملا عمج "0 واني يل عا لرب 5 او

 لعش ٠ ديدج عار اذ ر اطل بصن اثير ةلمرتملا ةيشراالل امان هقئالياادخبلا ماَقي

 أموت رام ةنروخ يف ىسدع ناراعلا اهداش ىتلا ةيفقسالا رادلا يف هماقم دضاقلا

 ًافصتم ظوفحم ىسع نارطملا ناكو ٠ انموي ىلا دصاقلا تب بقل اهيلم قلطأف

 ثمد الحر وبص امضتم ٠ عوضملا تا”يلوسرلايمركلل اهضاخ ديطو تبث نامي

 مالكسلا 87 يلالا سادقلا - أحس الو ءاكلاف عوشخ ا عيرس قالخالا

 هت نريبل حرا تن اوناك مهنا تاقثلا هنع يورو ٠ "يرهوملا

 انربخاو ٠ هئاكل َُ وكب و هلا نوائءتيف هيتلقم نم رثانتت هعومد نو رظني و

 نرارطملا سادق ترضح » : لاق د الح ناعن وهو نيلصفتملا ةعامج دح'

 31 وي يرهوجلا مالكلا هتوالت ىدلو ةرم نم رثكا دادغب ةسينك يف ىسي

 ىلا فرشا 5 كالذ تدك 1 و يراظن ”تقدكل ا الخ فورخ ةئيه هتلدب ُط

 انع باغ يرهوجلا مالكلا ةياهن دنعو ٠”تدهاش الغم اودهاشف ىناجي نيذلا

 ٠ « رظنملا كلذ

 يريلا هادق ةلاطا ىلع هيعمأس ذإي هيروهج توصلا ميخر هللادحر ناكو



 نم

 صلاخلا ىهذلا

 لودتي ذخا اهحاحنو ةيكرب رطبلا ملغنتل فاعساىلا اجاتم كري رطللا ناك الو

 ومقتل واخت وتلا لكلاب ظراتز مكمل كل وهزب اكتياي »انسان دالب فيس

 تعفرو سدقملا نامالا ليبس يف باذعلاو يضل نم هلان امضعب عم هئادتها

 اضيا ةي وأ سنرفلاب جيد دئاصق هيلا

 ةلجر لاف دووعال دي ناو لشرنللا «تيلاوخللا نا اطاذ هد .قثسس» فو

 كاذو ةقباسلا نم ريكا ةكاناك ةيغر.ءاشنإل ليبسلا حتفنا اهرلا يف ةكيلثاكلا

 ررقو ةكلثكلاب رهجا ةدلبلا كلت يف نياصفنملا نايرسلا ترارطم ميهربأ نا

 هروفن الذ ىلا ثعابلا ناك و ٠ هتكمالممو هللا كلذب دبشت او .سدقملا نامالا

 هسفن مز الا ناك ةريل نيسّو ةباع هيلاطي ناك هناف ٠ 2ك رطب بوعي نم

 هرشبب نوطنا كري رطبلا ىلا ب ٠ .ًانانرطنم هتماسر ءاقل كري رظرال: ائاذاب

 عوشإ يسدقملا طسوت دئايح * ةتيعر نم ةلثاع نوعيس 717 و )١( هئادتهاب

 كاذ ٍُُط هدضعو اهراب زيلكتالا ةياصنقل .الئكذو ناككو ه.يعش ءاهحو دحا

 الإ تاك :ويعلا ككتف:توَقثي كرئاراقلا 5 هاحلاصف ةري زا نارطم وفيطسا

 لاجل رافال كوبل نسملا وب ريوللا لمقال لذا. ٠ ةراثكتقناق ةؤوك ذلك تالئاعلا املو
 مدي“ يو مهطشني انه5 مهلا ذفني نراهشنالب ديسلا ىلا ابوروا نم بتك

 سوك لع كن ايراد فت ردم هال ةؤوتخل] فتم القت هزم اكهاك.لاسضراف

 خ17 نقر ةتتراذلا هسة رالاو“ةكرتلاو ةئب علا نيح نسحب ناك ذا(؟) يدمالا

 ١ ةنس خي راقب ةفرشلا يب ةظوفحم هتلاسر 85 |

 85٠١ ةنس انداك م راو ١18414 ةئس ةفرشلا ةسردم لخدو ا!“ لاب ةعس افلا و :؟



 ها/0/

 قفطو نيلسرملا راد يف لزنو هتقوأ لحرف ٠ ظعوأاب 8 ةدبللا ميصف ناكو

 عوشي يمدقملا صفنتف ٠ ةيحا ع اوغلاف هماعتو 0 م باطف سانلا .دشري

 مهدحا هيلا لاّتسا ىتح هيأر ىلا نيكلتكتلا دادرت-ا لواحو لمعلا اذه ىرم

 لبتقي نا لع مها ثلي نا سدليف سلا ا ٠ هريغ بذتحا اذهو

 متسومبلط نم لهذدناف * ةريل نءسمتلاو ة ةواما هل مفدو و 57 رطب نم ةيفقسالا

 ادغو ةلدللا هذه يسفت رواشا ينوعد» م1 لاقف عوشي يسدقملا ركمو مهتظالغ

 هيلا اومدق اوديصا الف ٠ رفسلل ب هاتو هتفرغ ىلا قلطنا مث « باوجلا مكيطعا

 يابن يفو هتدامك سدقو ةسنكحلا ىلا لزنف وه اما مهتعيب ىلا هوبحصتسيل

 مثارغاو مهتاين دفا يذلا لذعيو مهتاعب تفتلاو هر ةلحب حشلا سادقلا

 3 ةيقاعبلا ةداع بسحب مرا لا ةراغا اهرسكر و ةموث افاماو مرحلاب هفذق 3

 مرثك ١ داعف نيرئاح 117 ركب رايد ىلا هتعاس نم لْغقو جرخو ةلدبلا علخ

 نيذلا نومذيو 0 00 مويلا ىت> اوربي لو ٠ مهبهذم ىلا

 نفروه)١(

 أهرلا يف انتفئاط يروخ يدمالا يجكتفت سرطب ةياور )١(

 ا ١
 ان بف
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 : هل نيلئاق اوفته ءابالا نا ديب ىنعتساؤ ٠ يريد“ نوطنا ديسلا يلا ٌتوصلاب

 لع اويبمنلا اناعتلاو ذا مهيلا بغرف ٠ سدقلا حورلا لب كوجعم حن ابا

 عقوم نسحا امال وراس ركل زك نييدر أما لمع هنا يفامورلا بلس

 اليكس " 5 مث نمو ٠ 0 0 نيلصفنملا باذتحالو ةفئاطلا ةسايسل

 ىوتساو ةد الك نع ليي رقو ةفيظولاب مايقلا ٌط لنا اغلا يدنمل

 نوناك سند الب للملا ديع موي ةياعرلا اصع لستو ةيكري رطبلا ةدسلا لَ

 ةلآيا زاوملا كلوي رطبا نزاخلا٠ فلؤي , هيلا روضج ىف ماع ل لود

 هديبأت نيسمتلم يلوسرلا ئسركلا لع كلذ اوضرعو ٠ مهيلا راشملا ةفقاسالاو

 تأتي لف ةفئاطلا ماظننال نيناوق اوس نا مهقرفت لق 7-5 ائسلا ءابا سغر 5

 61 هلل 0 اعف كالذ م

 7 7 210 2 0 7 رايد 1 ا ل 0

 مدي مل حاحنلا كلذ _:_ اريغ ٠ ةلاسرلا كلت يف هيعاسم حاجنب هربخاف تايذم

 لكلا 005 هوقو الماك ةرفس اس الو ةزاضناو قاومت ككَريرطِبلا نال

 مهمؤركو ”مهعورز ادسفاو مهيلع ةيزجلا رادقم القثف نيكلثكتملا لع ابغش اراثا

 أهرثا ىلعو نيقي رفلا نيب صاصرلا قالطا ىلا تضفا لحنا ةيرق يف ةنتف تبشف

 د ماقلا ونال يتلو اضل (افؤ جاز هنأ, لسرللا زطاخاف, ةتايذم تاوغا توله

 نك

 نوبلابلاب حشتيل ةيمور يلا رفاسي نا نوطنا كريرطبلل رطخو 5

 باح ةبالقلا يف اتروص ةظ وو ارم كاع لاله لامعا نا(1)
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 اهيف ةباينلا داعا : عار نم اهولخل ةيباحلا ةيشربالا رما همهي ناك الو ٠ يوبالا

 سوفنلا مدخم توريب يف ةنمم فسوي ناراعملا قباو كئاح فسوي ديلا ىلا

 0 101 فاو طنا
 سامشلا 1864 ةنس ناسا ٠" ُْف ميسر رهسلا ةيها ىلع هتطغ نأك الو

 هوطصاو هرارسا ةباتكب هصخو اسق قيدراملا ىثاب راعم انحوي

 ٠ ادنكيورب هي همولع زجنيل اضيا ينيدراملا كيسوب سرطب مم هيمور ىلا

 تاظو لراس ال يف مظعد ا ريجلا رماب تقر دق كري راعبلا ةءاربلا تناكو

 ىسرلر لور حي هيمور كري رطبلا مدقالف سدقملا ممحلا ”

 هجاولا هنأ رت ناك ذا عساتل | سوبب رام ابابلا ةسادق ىلا ماركاو

 مويلا 2 هرابخاب رسو لسرلا 1 2 هلا هب بحرف 0 ىم

 رضح راهنلا كلذ يفو ٠ نويلالاب هحاشتاوه 0 رجال زومت نم يناثلا

 4 سردملا ةذمالتو مظعالا ريجلا ة.ثاح عم 1 ركلا ضعب ناكتاولا رصق ىلا

 ناءلصوملا يب مانهبو دواد فسوي ناذيملتأا مّتلمج ينو نييقرشلا هينابرإلا

 0 اككنمنا اك ري رطب ع اتلا سو هتثا اهرثا ُط و ءانثلا طخ تيقلاف

 نيررام لعجي نا ينعا ةفقاسالا عم هررق دق ناك ام دياو ةننايرسلا ةفئاطلا

 1م ةيئيصو 2 نا عامل عد لس 3 ههرعرودقيس جل ادرك

 ًانارطم ةيقاعيلا هماقأ ثمح ام5 6 هك 2 أهرلا هني هم دصق ١ كس نيرشعو عب رأرصم ف

 داع هريعص هضؤذو الف ٠ ىربكلا اهتسدك لع نوأاودس مث دخ ونيس ولوفذ .ى رعادو 55 0

 َّط ىقح ل 31 نعو ةساتخلا ةحردلا نع را نا 0 لبقف ام هيام 5 نلوح ىلا

 7-5 : ةئسهتافو ىتح اذكهءاقاو أيسا رامةسنك يف وانيثاللا ددع سدقي ذولا راقد 14 - 0 ٠



 ا

 ل نا عرابلا »

 ىلدوملا يريحم“ نوطنا كري رطبلا دبع لع ةقئاطلا ةلاح ىف
 اتصل

 تحتم 5

 لولا لصعاا

 هدب ركتف هباختنا  ةفئاطلا ءابا مانملا يريحعم ديسلا ةباين ه8

 كري رطبلا ديب أت 557 نيدبع روط يف هادتها-اكريرطب
 اهزلا يف ءادتها ب روا يف هلت - ةمور يف

 هتدوعو هروفن -<اهيلا نهأك لاسرا

 يلوسرلا ئسّركلا زعوا سدقملا ممجملل ةورح سرطب ١ كري رطبلا يف منال مهد

 6-0 نيدرام نارطم يريحعم نوطنا 59 ىلا 6 ةاليغلراقو ىف

 ةلصوااىلا تفك اهديقفل فلخماقي اًعير ةفئاطلا ىلع ةياوسرلا ةباينلا ىلوتي نا

 ددلدلا" ما ةئئطساللا ةطاسزلا'لّتفا ناك يذلا ) بةشنال», كرائم-دينيلا نلا

 باختتالا سذ:س رضحي ةفرشلا ريد ىلا هجوتي نا ( لباب كريرطب ودوا فسوي

 نسا ىلا ضدقملا عمجأ ننكر لك هسفن تقولا يف ىلوسرلا ينركلا لبقنم

 مثراظن اولا سدهملا | عمجملا ةلد و نا لوقي لصوملا نار مه( )١ ظوفح ىسع

 انباتك لوصو/ دنعف : 586 ديعسلا سرطب كري رطبلا فلخت نا نونقي كيلع
 رابلا نارطملا عاطا الف ٠ ةماسرلاو باختالا مت يدر (قاسزداب

 لدوملاب نارطملا ةيالق يف ةظوفحملا عمجلا سيئر ةلاسر نع (1)



 هاا

 ةلعلاو هتخوخيش ةحح ًارذتعم باجاف ةفيظولا لق نم عاترا ةلاسرلا كلت ا

 4ع بوث نأ هشلالب هلا ىلا راعاو : اقم ١١ دابطضالا ءانثا هل كلاوصح“ ي

 ىريسكع كل ذحاوهثرادجوهتربغو هم 'ر>- روفوأ ىريحع”نواصنا كام |١بختف

 ىروخلا أضيامدق و اورضُحل ةف رشا ىلا مهبدتني ف اطلاةفقاسا ىلا كف :ادعتسالاب

 صي وقت سس> سى لح 0 باختالا يب وذ رصمه نه كحدلش سدح رح

 نيرشت ١؟ خيرات كص يف مهنط ونبانييبلحخلا ضي وفتو نيييلخلا ىلا يئانلا ةدايس

 رصم ىف ةيمور نم هتدوع دنم روك ذملا ىرولا :راكو(١)850١*ةنسلوالا

 سوفنلا ةمدخ ىف (؟) ىلصوملا اتوعمم فدسويسقلا«نوام كريه

 بوعي ديسلا اوناكو يناثلا نيرشل ١” يف مهماثتلا متف نسدخ هللا“ هيأ" ام

 ديبسلاو 0 هأمحو صخمحو كلا نارطم راقت ىم دا قشمد نارطم ينايلح

 اوراتخاف بئئانلا ةدايس مهمدقتي (©) توري نارطم كئاح فسوي ديسلاو

 باجي هب القلا 72-5 نع ) ١

 مدخو انواك مسّنراو | راباكال هعف 0 ه:طو لدوملا رج ليس و ىخا نبا وه 35

 ككل مورلل ةيليسابلا ةينابهرلا يلا ايمتناو هل ناوخاهرثاب قط ناك و١ 81 ةيسهتافو ىتح

 اهرثا ع اوعقي مل انامز امهلها امهبلطو
 0000- ةمدخل نيعتو 18154 ةئس ا ةفرشلا ةذمالت نموه (؟)

 ةرشلا ةذمالت 6-0 ناك ستراك 00 تورد ع هيفقسال ا ةحردوملا ةهزورح سرطب

 ا ىل هر كلا ةسردملا سيئر ياحلا بعص ساوب سقلا ىقترا اإف ٠ ةسدقملا تاجردلا

 سذ:سلا اذه ىلا ىلبقا اهنهو بلح لع [بئان هتدايس نيعت 1845 ةئس



 ق/

 نايرسلا ةعبب ىلا نوجئاحلا هجوت مث٠ اليل بلح رداغ اهنمو ةيواسنرفلاةيلصنقلا

 نيدرئانلا ل علا فاعلا :ناشينلان|قتفاهنايحا الع اقئازن نسزطب. :كري نطبلا تزاكو

 سءيسححدم هلأ م مه اناف رحاتملاب هوهشش لب 4ب ا 9 0000

 وقو هيلع هيسشلل قاف مساق جاحلا هل مما ةماعلا ل راجن مهك ردا تقولل 1 ةولل

 هوحرح نا دعب 4.:ع اوفكف مكيولطم وهسدلو 5 د ا ُأمكحيو : 35

 تف هل لاقي الجر اولتقو اهوبلسو ةسيكلا اولخد مث هسوسق نم نينثاو

 باشخ الا يلعاوةلاو رانأ| اوم رضاو عاَهلا ىلع ةسدقملا رارسالا او>رطو نيقاي هلا

 ةمكلاو ةكارتشلاو ىئراكلا ةيدلقلاؤأةلاواقملاو ةلسيكلا تقرتخلاف' تيلاو

 توببةتسو ناك د عم ةميدقلا كوكصلاو ةرخافلا ةينايرسلا بتكلاب ةينغ تناكو

 ضعبلا ردقو اسك قارفحلا كوبطفماو دامر فرخ ا امك هذه توا ةقصالام

 +١١5 مهتيالقو مهتسي؟ رارضا تناكذ ةئداحلا هذه يف نايرسلا ةراسخ

 417 رطللا 5 أس 128 - 0 فهو اير 1 هناك لاو تال رارضاو أك

 جاحلا ينع اخف نلقي مل راد ىلا تيمهوؤ يت 7 نيب ةرجناس لا اهيا ايش سرطب

 واذ ىلا أنك 4 ةلود 0 5 وم دسم ا 3 4ةحور 9-5 ديمصتب مساق

 هكيتعا ىتح نيحورف ا هل اكلا الم 47-5 ّ ترءح ةب رازأعلا

 ةالو نك ا نا1 ةخالا طعم مدنا لاب كلان ةلقل' فزلطو ف ىراصتلا يباب سانلا

 ىتحا هو اري تويبلا نورا ل اغلا ةي)جللا 0000 2 نلاو تمهنلا سس تد# ث اهئاف

 لاو مدق اذه دعبو ٠ مهنم مقتناو مهلعش تنشف يناطاسلا ركسعلا مهكردا

 او.قوعف ةعكاعلا ىلا نينتفملا لسرا ديدج

 نا ريغ ىفاعت ىتح رمهشا ةثالث لصنقلا راد يف ماقاف قس طنا يرن! ام



 هالآ

 ناكف قار اب 97 بهن ام ص 2ظ69 نأك هنأ لع ل مدثر 0 عرج

 ساس لا صيد وعتلاو ةهار ىلا ىف ىعسإ أطيشن اكذ 5 كبري

 فاكر فاعساب ها | ه.مور 9 هذفن اف تحلشسج رج نب ليئافور نب سحرح

 يف هرابخأ وذ ا و اكريرطبف انارطم كلذ دعب ىضا يذلا وهو كلذ

 : لع

 نال ةبنملا هلاحاع هلوسر احب ناكسمملا كريرطلا | نعي نا لبق هنا ريغ

 نار5 -- هد يضق هرثا ١ لعو ج اافلاب ييصأ ىت 0 هضأ علف أ ري 3

 باح ةسنك يف نف دو 15 ١ةنس لوالا

 ءارف رام ريدو ةفرشلا ريد ”مرف ةريغلاو طاشنلاو لعلاب هللا همحر رهتشاو

 اناس يا اقوا 0 ا و ترثحا نا لبق باح ةعببو مغزلا

 4ةنالن | هزيك ( ( ةسينكلاو هلل أو ْنَع ةسيفئنلا باع لا ) هأمس ظعاوم باعك

 اموت يرظنلا توهاللا مجرتو ' باح روث موي اهدحأ قرتحا تارا

 ةايحو. * .نيصحتسسما كشر باتكو .نفاكلا دقرعيتاتك و. نرش ضد

 ٠ ةيناطلسلا قيرطلاو ةيحلالا ةايحلا باتكو ٠ سونيطسغوا رامل ءارذعلا مب رم

 نبالس ادقلا حرش بتك اطوصا لع اهئارجاو ةينايرسلا سوقطلاب هعلو ةدشاو

 هروفاناهل لاقي يذلا سادقلا باتكو ٠ ةغانلا ةرلا يحتالا طب ينعو 'يبيلصلا

 ىلع ناكو ٠ تاممحرلا ثلثملا ةورج ليئاخيم كري رطرلا هلعمو هم ةريس فلاو

 باع مهضعب نأ باوملا ةءرس 0 نع يورو ' ءاك ذا نم ميلفع باج

 ءامسلا :لنا : روفلا لع هباجاف هتمللو هيض راع ة ةفخو هتماق رصقو هذيع قرز
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 يتلا رادلا اماو ٠ةرقوم ةذ ونيس ىف ا روخ مث اذهاك مط[ حني ردنلا يف هرمع

 اساش 0 ةليق ف امل نكؤ نووي ةسردم أعم لصوف اموتر امساك ةئروخريف

 كاد دعب ىج صا هيلا هند ماسلا نب ىتشع قماشلا هنا اا اين رخا

 ليثافور سهلا مسأب اك

 نارطملا 359 7 ةموادبل ديئيفلا ماهم رأ مارب د نه ةلدبونجلا ةهجلا ا ءآاتااكو

 سوسقلا ناكَف توهاللا 8 ْف 9-2 ةنك فن رابلا نارطملا عرسو ' ىلع

 ناجي 39 سراب سللاب عوبسالا يف 0 نين رم وأ هرم نوعمتج نادلكتلملاو ناجعرميسل

 ًاهافشو 1 انوا ةيمد َتْط اوحو لئاسم مهحراطيف ادلاكتنوو ذيل ينادلكلا

 سرادملا يف نوسرادلا ةفرع ام يف اونرت ليلق نامز فو اودافتساف

 نم _درانثا هقفاري ةبقاعيلا كريرطب بوقعي لصوملا ىلا كاذ ذارضحو

 اوتبثو مثريغ كاذكت نكلو هبهذم ىلا نييكيلثاكلا ضعب دتراف ةفقاسالا

 أهو ادكبؤر ةللؤدم نيباش م ىسع هولا راتخلا مساج ياعفو . 6

 نبا مانهبو :هركذ أملا عرب سجرج سامشلا براقا نم نوب ز دواد نب فسوي

 ف العت لق ناتثإلا ناكو دواد :فسو) ةرع نبا رطو دارم ىلب يركلادبع مالا

 يرازاعلا هروب نيحوا ومسوم اهاشنا يبنلا نيأسرألا ةسردم ينم ةرهاطلا ةسردم

 ام ينادلكلا ولاغ نوطنا سقلا لع يبرعلا وحنلاو فرصلا اًأرقو 184٠ ةنس

 يناثلا ني 0 7 .ةهخ فلوو الواي ةلاطيالا ةغللا “ذاب َنفا ءاسك اهاود

 1 مالا سرد كرس دعا وع ةيمرادم ىلا هلسر ا ةيروس دصاق ليدر الو

 هم 'اوهةنيفس ىف ْى ه | /6 "1 3 رأيا رخ | يف لزنف الأب مظل باط ىد ةيدتاللا
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 هعمأ لصوملا نم ينادلك ةيملك ىلا اك ةدس ريل غلب الو ةيمور أدلعإت

 اما: ىلا هرهس رخآت 2007 رغصلف ينل مانهب أماو لا ايلا رو سدح ردع

 ٌواتماو امرؤ بيحب طاشنب تاغللاو مولعلا سرد ط مانو فسوا 5

 هقفتلل راهنلاو ليللا نم تاعاس قرتسي نأكو ىقيسوملا ىف هعلوب فسوي ذيملتلا

 يلو الا ةسردملا يس ف فرشلاو ملعلا زاوح لأن ىتحةينايرسلاو ةيرحأا نيتغللاب

 نايرسلاو نادلكلا ىتفئاط ىف ديدش لادج ثدخ لصوملا هي .:هربخ عاذو

 سئر هريشن هتفئاط نم هناب ىعدي نيتفئاطلا ءاسؤر نم ”لك ناك ذا هبلس نم

 سويب ابايلا دياوينايرسلا سقطلا راتخاف هديري يذلا سقطلا راتخم نا عمجما

 مث ءاسف امو ٠ ةنس بلح ُْ نيميسملا لين ةلودلاتدصق اذه دعب و "؟ 6

 نم اوءاتسأف بيلصلا ةدار همدقت نيماسملا ا ةعع لفاح ككاو ناجح

 نيرشأ ١0 .سيمللا موي تادب ةنتفب ىراصنلا. هيب مهظيف اوغرفاو كلذ
 9 5 7 ل 3 2

 ىلع اومحمو ىعانلا تربمجو مالعالا تعفرو لوبطلا تب سدف : لوألا

 تناك نيب يسسلبابلا اهآ دمع همسا ريما مهماماو اهودإقثو ةموكسملا ةحلسا نزع

 59 املا أه كف تار الا باو 1 اولففا نو عحفإ ناكو 59 هللا نيخراصو

 ةسنكا اولخدو ٠ نييحيسملار 35 بصمت موعن اواتقو ٠ تويبلا نوبهني أوقفطو

 هيدا رخو رانلا اهيف اوقلاو اوربكو اهربنم لع اون ذافىربكلا مورا

 راد ىلا برهف سم كم كريرطبلا اوبلطو ناراملا سامش اوحبذو اهوببنف
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 يعودسل لسرم-اتاةحلمو نيدرامب ءادتها "6 ؟

 امهدحا ةرهش 000 نيباش رايثخا 557 ةمزلا ع ُِق هما نياومأ-شرادمو

 ةلأسملا مسحت هبسإ ترايزسلاو نادلكلا لادج  ىتوبأز. دواد ففسوي
 كا مهق رح - سرطب كري رطبلا بح مخلف نيزيسملا عش 5 ١

 كريرطبلا ءافش - رئاسحلا ريدقن - ةنيمشلا اههسكحم عع هرادو

 فاعسا ع ةيمور ىلا تحلش سجرح يروخلا هلاسرا

 هفاصوا - كريرطبلا ةافو

 جت لمع -

 ١ لع ةكلخكلاىل ةقاعم نم ريثك عز كلذ اعمل ذه مأيا ىلعو 0000000511 ا ةدلملا هك تن كل." املا انه ءانا

 تراصو 7 نييك روط وم أهربغو تايذمو نتدرام َْق قىرحع نوطنا لحل

 ىحرو هماح نودي ز دكنلا اي ىدععا 1845 ةئس ةشد ةثحاص تايذمىف

 عم ةريزجا نارط» نافيطساو )١( تالئاع ةلمح هعبتو نوت ز نارطملا ىعدي نا

 . 0 ّث 5 3 * ' 2 ِ
 ل د ىح م لخحلا ىلا ىتنا ءالوه رثأ لعو (؟) نوطناو 6 نيسيسفلا

 ىلحلا م فمدسولو ينانبللا نأ ويش سأانلاو ةأهحو 2 نار د حيسأ دبع

 0 الم ةف ةيفاعلا دنع ةفقسالا ةماسرلا اذخا دق اناكو

 لحال نكمأذ دعو 1 ب ةكرا قل افاعسا لسرا لو سشويرت يلا ناكو

 أراد ىركشاو 5 دكرتشمأا ١ ةريقملا صوع 4 .عسل ة هر 7-1 ) اهاعح اضرايرتشي نانوطنا

ءز> ةي روس يف نييعوسلا ةلاسر باتك نع 00
 16 و نععا 

 ةري زا يلاها ةياور )١(



 6ه1/

 سوسق ةثالث مث مسرو ةنبكلل انكسمو ةسردم اهلج زكي رايذ يف

 لبقا هدعبو لصوملا ىلا هجوت دق يلوسرلا دصاقلا هشنالب ديسلا ناكو

 هب :رويكيلثاكلا قثي مل ذاو هأياطخب فارتعالا ديري نيدرام ىلا نوتي ز نارطملا

 تايذم ىلا يعوسإلا دروبال تيسردابلا ذفناف روك ذملا دصاقلا لع هلاح

 رحأتسا و ٠ وناد سرطب سلا هع“ا بوق ةيرق نم هلصا دترم هاك هةقفربو

 نوتي ز نارطملا عابت ناكو ٠ ةسردم اهيف حتفو تايذميف رادروكذملا يردابلا

 لاجرلاو لا_هطالل سدقملا نابرقلا نولوانيف اياطخلاب فارتعالا ةَقِي رط نولهجي

 ةيكيلثاكلا ةسينكلا دئاوع عابتا ىلع مثدّوعو لسرملا ثدشراف ىوس دح ىلع

 0 هتيعر دّقف نمقاشملا كريرطبلا فاذ: ةطيحلا ىرقلا نم ساناوهعبت ىت>

 ىلا سرطب سقلا ذفنا لب لشفي ملف هل .نيذملتملاو لسرملا تجعزاف ةسم 1
 رماوا 00 و سالب و لصنقلاب دضاقلاناهةناو لئا -- 5 377 9 دصاقلا

 ةعيرذلا كلتبو ٠ سوقان اهولعي ةسنكو اجيب هل ى ىنبيف لسر لا اهب م هيا فال

 لكاو يلا بارخو لتساو تايذم نمك!اذو ىدملا ىلا ةعراسملا 6-0 له

 دحا مهذب الثل ةياملا اولطو اهريغو

 يتتروخ نم لك يف ل هةثرعر : يب ىسع نارطملا 2 اما ز نامزلا اذه يفو

0_1 

 رثا ُُط كلذ 00 ةرخأ «اطلا 3 هروح ف أما ةيقاعبلا دنع كَ ةيفقسا ارا د لصوملا

 لصوو فقولات ويب نم أهريغ اهلا 0 انطقي ةراشب فقسالا ناك يتلارادلا

 ةسردملا كلت يف هيلا ناكو تالا ىرخألاو نايبصلا ةدخاولا تيتا دعوتنا

 نباب بململا وهو غابصلا يجن نا رح الا لال ااتب 5 اساهش

 ىضق معلا اذهو ةبقاعيلاو كيلثاكلا نم نايرسلا نابش رثكا اهيف فةثتف ليس
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 شلل نيكسملا ىغطف هنع كسب يذلا ف اعرف ُْف اج كاغم جاوز نا

 اواصختساو اموت رامةنروخ نم رفن راتغاف٠ ةطايخلل ناك د هل متفو تونبكلا ةرابط

 ليرا يف نيلسملاب ثاغت 0 ا وع كاملا نمر ا

 مدن مث نوبسما مدن سم وهو ةشاد ىلا مجر ال : يفنأاو فيدل نمل ا

 امم الولف لع لاز اطيل نع 5 | )هت اذن ب رماش اد ا

 ملانيو هثافو ةءاس 5 هرصتح هنا تبيح ناكف هام ع 8 افطسا سفقلا يبتوعو

 ٠ ةسدقملا رارسالاب هدو زو هفارتعا

 لبتمؤلاه نزل 1 ارو غوت هنا 5 رطب ل باوقعي 0 ألا ريتك

 7 نار ريب دش 5-5 : ايس | انافر 00 ل الع

 ردصلل ةشيسدلا فشك و ىسع ديسلا قيدص فارصلا ِق أطسق هجاوخلاب ريخلا

 هلاق ام ققحتو تالجسلا علاطف ناشلا اذه يف اقباسىرج اب هركذ ذا مظعالا
 ديسلا ىلا لك ولا يتكو ٠بافن ىكعشلا درطو سلتخلا نامرفلا قزفن ليكولا

 نارطملاب هلا نكشف بلطي او ةاهحبضفف# ةيليشاللا لع فيشتكا, فيك مربخج ىنسع
 ةمصاعلا ىلا رفاسي نا ينب انح هجاوخلا رهص باسك اموت هجاوخلل ىنغتقاو هعينص

 كارو نياللايفا ب قا مطوع 1 ناحل لكلا ناتالي ةكديو اياد هينا
 لطلب ؟رابنب ايل ليج رعبا الاف هتفئاطلل ىوتشافا مليك و توقنن 'نارططلل

 ةينيصلا يدب, ناتو اهيسف يك, :طفسفنل هتيث ريلي لوقب ناك هنا يور“ (زا,)

 يأرءرمو يقع دخا ساوسولاب يزخلا ينءاج ساكلاو
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 نارطملال قاف 186/ ةنس يفوت ليلقب نيدرام ىلا هتدوع دعبف سايلا كريرطبلا

 ثلاتلا سحرح كريرطبلا هفلاسا ىبلا نامالا ةروص همتخي قدصو: نامَوزلا

 نم اعاونا يوت ةريثك ةيدثا يردص يف نا مهباجا مهضعب هبتاع الو ٠ يلصوملا

 هيلا ذقناو ٠ ينامز كلل ساف هتلك اش بسح دحا لك عضرأ | بيطرة راما

 بهذي نإ كشوف يناككاولا ممحملا ىلا هوعدي ةّيبح ةلاسرمسانلا سوييابابا

 هناصخحا ند ضعبلا 4عممب / و



 ه1

 هباع اوطخسف ةيدق دئاوعو أدايعا يغلب نا داراو ٠ ادوقرحا اماو اهب اولمعا

 ىلا. داع رمشاةسمج داب وةيداملا ىلا ايفثا هجر خاو :هداعبا:ىف اوعس قت ه هو

 ا 405 ةئس هتافو ىلا اذه لع ثبلو لصوملا

 هيلدت بارشت دق. كراك سكر وك ه مما يرابلم نارطم لصوملا مدق مث
 + الكان اعف ةيلؤعل|ةزوطلاا.راغتحا نإ. ياتو ميعذخت ىيدتشتوورإلا

 يف مهدباعم يف اهلاثما اوقباو مهسئانك ناردج نم اهوعزنف نثولا مانصا اهنأك

 هيلا ماخر 05 ميبتك يفو نيدرامو سدقلا

 و ركب رايدب ماقا هناف يريح نوادنا ديسلا رابخا ىلا نالا عجرتأو

 لصوو هلها ةرايزا ١859 ةنس لصوملا ىلا لزأ هسفن لع نما أو ر مقل ةلييما

 يف ةماقالا لع هدعاسل نيدرام 1 نيل !ةلا ياق ديخ السا فدعا

 بئانو يلوسرلا دصاقلا شويرت سنرول ديسلا كلذ يف هثاغاو ةيرحب هتيشربا

 نوطناديسلا دعوف اب وروا ىلا رفسلا ةبها لع دصاقلا اذه ناكو اسنرف لصنق

 ةرقتفملا نندرام ةيثربال فاعءساب هدمب هدالب ىلا لصواذا هنا

 هتيعر داقتفا ىلا لزنو هنع اين شح نوطنا سقلا ماقاف 5207

 ديلا وهو عبار مهقفارو اليل لل ضوأل للا ةندلبلا عداسلا4ةوغ تناك ,ةيداذغنلا

 نونم“وملا جرخ شوقرق نم اوند اإف ركب رايد نارطم يفيركلتلا رعبا سويلي ساب

 مايقال, !!اتطوملا ىلإ خديك دلال ةجوت كانه. نفاو مهئاقلل مانهب رام ءرتادويملا

 نيدرام ىلا اولقتنا م ٠ نادلكلا نادرا عمج اوارشلل يعي دوم رع نايل ظريذ

 هيمور ىلا شويرت ديسلا قلطناو

 ةيانللخ تملا لاض والم رتئادكاةلكاف كاني :نغمناق كيم نيايلا كرياظلالامآ



 هد

 لين فِ لما : تام دق لصوملا 1 اح انناب ادم نا هغاب ايلف نيدرام ىلا لقتنا

 ىوعد 5 دمي ةماعلا ىلا ارمتعلق نك 6و هنارطم بوهمد دفناف : 4ّةمعل

 لدا رب ىلاعلا بالا 0 57 ع 53 ْق نمرالا 0 طب 55 لصوملا نس ان

 نا جتحاف ةكاحلا ىل 0 نارطملا لكو ىف عدو سئانكلا كلاب ةدادتمل

 0 ' ينغملا ىوتف ًّ يبم عرشلا نك ءالعاب تا هرو 5 ذملا س ءانكلا

 مكحلا يرجي آل هنأ ءالسال معيش ل ةف ةؤيشملا باب ىلا ىوعدلا مظعالا ردصلا

 ىدلو ٠ ىوتفلا لع قبطي اب نودبشي ةعبرأ نم اددحم ىوعدلا عمسي ناالا

 اونعصو ءالعلا نم ةعب را لاسراب نويكيلثاكلا ين و ا ىلا ربخلا اذه لوصو

 لبق 0 مه ريزارز فس ١ سهلا مهقفارو ' ا اباهذ 0 17-1 فورصم

 نم ىسع نارطملا ودع هساود )١( نافطساسقلاو ةكرا هعاضتل نيكرلئاكلا

 8 أعبلا لبق

 مكحلا مالسالا خيش دينا ةدابشلا اوّداو ةينيطنطسقلا ىلا دفولا لصو الف

 اها 42ه مالعأب قاس ||

 هموق ريغ هترشاعم ناف فسوب سلا لَم الابو ىعنصا زوفلا اذه نا ريغ

 نم ىسع نارطملا هيلا 00 نورخ هيف هباع يمد كاولَص ىلا 4 تضفا

 نم دهتسي ]ف « ةيقشلا لبأب قي رط نع لدعي نا » هدشانو ةيوبا محل أصن دادغب

 امام هنأا أم ىلا اماه ١ سهلا هيلأ بهدف : ًاراثع باسو اودع دادزا 55 كالذ

 : هل لاق ىح 2510 ع لا هانا 2 هلع أ مهئارطمو نييكيلئاكلا مدي عرشو

 هطعب ملو |هب أم رجاش 20 مما رد ىسع نأ طم لا نم ياط أ و [و كانك دق ماك 2[ ) 5

 (طخاس ة هم وقعيلا لا عجر
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 زجناو 1425 ةنمم رخاوا ىف نانبل ىلا انوداكر و مجلا ىلا 5 رلاوسقلا رفاسمت

 كرقلا يلاها امس الو .نيلسرملا ىلا سانلا تلامث ءانبلا

 اهبئانو ةيلصنقلا نامجرت ان- هجاوخلا دي ٌلَع ترج كلذ لالخ يفو

 اال اسوم المر وفك : هيلا ل اساشل اللة عر اييكنال تح ا اتادعانأب
 اننا اهو مويلا .ىلا لصوملا يلاها اهب جبلي رثآمو نساحم كلت ةيركسعلا نمو
 نيتثداح اهنم درو

 ةنس ةينائعلا دالبلا ىلع ةراغلا زدنوار دلب مياح كب ليعامسا نش امل: ىلوالا

 مبعيب و مهتريدا اوبهنو شوفلاو خ خزاو ةريذ .ل طن اعل اييصننف هركسع غضعض ام

 هم لاقل لياء اعشلا لصف يفؤطوقا وفاسو ةأرمانيرشعو اس خزاةي رق نم اوبسو

 ىدل ىعسو هتمه مهشلا ناجرتلا لذبف دازماب عيبلل نهوضرعو ناخ يف نهوعج
 55 يف لاتيوويسمو لارنجلا لصنلا

 ىلا امل و 124 1ةنس ينوعت اما ةيداعلا ياها نم ةنبا تكلذكت : ةيناثلا

 فقواف طخسف هتدوارم هيلع تركناف نيملسملا نم اع اهب فغش ثيح ليبرا

 ماعلا لانف مالسالا تقشع دقو ينومت انا : لوقت" ةضس ةلرابا انوش باب ىلع

 عوجلاو دلجلاو سدحلا اهقاذا هتبذك ذاو ٠ اهمالسا يف يضاقلا ن طمالفلارقوأوملا

 لصوملا اح امتاز كمل ونت ناك/ذائاعل هجلوقلابهغنذالونارثء حا 4 ىف: تبتريف

 مالعالا ُُط ًادانتسا مست همواقو اينع نامحرتلا مفاد ن أيرعلا عاضخال ! اشم

 اهرمصان نكلو اهقالطاب مالا رماوا نع مغر 3 رثلا يرطب يماسم جيهو

 خخ يلاعلا بابلا نمو داذنغب يللاو اشاب ىلع نم رعأوا لتقل لب لشفي م

 الها ىلااهدرو لوالا نيرشن ٠6 ف امأيبس



 ه١5

 غاسف ةيداعلا تاوغا ةلودلا راسع تعءضخا مايالا كلت يو
 نا نيلسرإلا

 ةنس ياحرام يردابلاو يكرام ير:أبلا هأنبف ( بوقعي ) وقاي رام ريد يف او

 يسركلا ىمسف يريوك دصاقلا ةفيلخ شويرت ديسلا ينوت رهشا دعبو

 اشتر يروب يأت كارلا ةقفرب رفاسف ًادصاق ياحرام يردابلا يلوسرلا

 كرابم بالا هضوع مق و ير يف ياحرام ثيسوتو ةيرازاعلا ىلع اما

 ١444 ةنس دروبال فسو, يردابلا ةقئرب لصوملا ىلا هجوتف يعوسلا هشنالب

 كللذ دعب راص يذلا ازواب .ترواسرملا ءابالا لصوملا ىلا لبقا همودقتدعنو

 ةببنأا ثكرداو ٠ وناسلامو حو يناث كو هسنرواقل'انارطبعو ا هالادصكلا

 3 سرادملا تي نينتعم هؤاقفر ناكو 186٠ ةنسوقاي رام ريد يف مثدحا

 ةثم .ةرشع سم كاذكا لو ةيرالاو ناتسدك ىرق يف لوحتي يرام

 ركذن نييواسنرفب نييلاطيالا نابهرلا ليدنج بالا ءاعلا مهسيئر لدب ن' ىلا

 2٠ نيرهنلا نيب ال ًادصاق كالذ لع ميقأ يذلا نوالو ليئرتو هبل ءابالا مهنم

 ةيروسا ًادصاق كالذ دعب راص يذلا لافودو

 ةميبلاىلا اهاوضناب ةاءليلاو لوجلا نم ةينايرسلا ةفئاطلا تاشتنا كو ه١

 نيذلا اهعش ةيقبل كالذ سكع ثدح : ماظتنالاو ملعلاب هقفتل تذخاو ةعماجلا
 اودقفف ةيناتستوربلا ةميشلا ىلا اولام مهئاف لاصنننالا ةلاح يف ءاقبلا َلَع او رصا

 ف ثدح ام درون نيعودخملا اج تو + ةيسفطلاو ةيوالا مهتادياقت

 ىلا لام ىتح تاةستوربلا رشاعي ذخا هناف هقويف نبا مانهب مهنايرفمل لصوملا
 اماذ نييكيلثاكلا دقت دشن سي نا سيلا : الئاق هبعش ريعي ناكف مهتديقع
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 6 ةراب

 نا ىون دق يصم ليئاربح نارطملا نك يذلا لحملا هسرتشاو ةنس نيثالثو

 نصحو طوب رخ ىلا لقتثا مث ٠ ةسينكو ًاريغص ًاريد هيف سساو ةسينك هلعج
 ىلا كلوا نيلسرلل تالح جتف ثيح اهريغو ( كل.> هرب ) ةريبلاو روصنم

 نوي وأهرلا حرب امو هيلا اولا سانلا هتبحاف اناحم سانلا بباعي .قفطو اهرا

 ولها ةسينكا هاب 33 اوعد ىتح مويلا ىلا يردابلا ميدمب نودبلي

 لاو لورلطيف رفا وا قل ل ف نم راجيا ناين
 هنا ىلع مهنم ةيلاخ تناك كلذ عمو ٠ نيرهنلا نيب ١ دالب رئاس يف أم رثكا

 ١84١ ةنس ىلا هريغ اهدصق» : ١8١6 ةئس يلينايموك يردأايلا ايحراب ذنم

 دادغب نارطم يرب كبل نشل نرد .: اكف ابروا ف 0 كسلا

 بص ىف. نرامالا رشن عمج قئلدكو عيفوضلار 000 ىعس نا ىلا يندتاللا

 الب اهات ا»ازمجو, ااعشت ةد اناودآوعسوملا يعسف لصوملا يف ةيواسارف ةياصنق

 ةقالطوءاك ذلاوطاشنلاب هترهشلهل اناجحرتنأي رسلا ري5 ينب جركلادبع نبا باشلا

 دادغب دقفت دصق يذلا يوأفرفلا ريفسلا ةفايضل هب متفف ٠ ةءارحلاو ناسالا

 مزع نينس عبس تيلاخاو ةماصنقلا ْى انو. اوتنلمؤم ةددم تضقا الو ٠ اهتاةحامو

 ىنرسحا ةتفظوب ماَعف الشيقل و كن اا هناهحرت ىعمو لصوملا ةحرابم ط

 ندا دادغب لصنق ع 0 روهالا تالضعم ف يف ناوردا اا ءةفسبلا مايق

 هقفلاب و ةيب رعلا ةغللاب 0 محلا لصق ة جيترس ل اتي و وسوم هفرض رواشيو

 اند هحاوخلا راد يئلذنو قيراط ىلا 6 يسار انا نل متن يالسالا

 دل لكل لصولا قف 1 نقلا يصل دعب نم ىنوسن رف لاي درحلا ناكو
 ل

 ةعبر ارفاسف لص ملا نذل هنامشر نقلل 2 4 لق قد نأ ماعل' نيظعاولا ةوخالا سشب ر
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 ربثلات انه١٠ لصوملا ىلا مهوصر دنع مهناثو توريب يف ءايولاب مثدحا تام مهنم

 : دإبلا ةغا لهجت تاكو ياحرام نوطنا يرءابلا لظف اب روا ىلا داعو رصف

 مجعلا نم ًادئاع هتدعاسأ رضح يرازاءلاهروب ني>واويسومب اذا ك6 م نيبو

 ناك و اكرلاو فسوي سقلاو نانبل نم يعوسبلا انوداكبر ساوب يردابلا مدق من
 يتلا ينو ًاراد اه قرأ كشأو ةسردم هروب حتفف ' يسب م

 لصوملا ىلا مدق كلذ ءانثاو ٠ مويلا ىلا اهوكلف نادلكلانابهرل كلذ دعب اهاطعا

 نيطسغوا يردابلاو لصولل ي دوي يردابلا امهو نيلغءاولا ةن ابهر نم نانثا

 ىأرو :ةلاسرلا راد نايسر ١845 ةنسناريز> ا ف ادخاو 500

 الا:نيلئاق اورواشتف ةيعب تانادءعث قيدانص نيللسرملا ىلات درو دق نا نوليسملا

 نا نم دب الف ؟ ةهلسا ميقي دانص فو دلبلا راصخ ةملقتن وب جنرفلا نبا كرون

 اوناك مهنال ايس الو اوسمحتو اوجامو اوجابف ٠ لاتقل نر ف ركسع اهرثالءانيتأي

 ٠.تسرس ام مالسالا ىلع اههاركا اودارا ةنبا ىراصنلا دادرتسا نم نيضعتم

 برم 0 دءاو 0 0 وضقنو نيلسرملا راد ُط ارمضو ارعيضتت

 ضقتاف ناب رقلا لوأنتيل رخآت هناف اكرلاو فسوي سلا ادع ام اوفتخاو نومل.رملا

 نام 5 و 00 اواتقي نأ مهضعب دصقو ' رجاتلتا وحر دوا هباوم نا املا

 يجكنغتلا امنأ رمع اوناكو ةنقاعلا ءوسو رطخلا اوكردتسا دلبلاتاوغا نا ريغ أعم

 اغأ :راولسو رادقربب 1100 ديدجلا باب ةلحم نم يذلا ايو ناو 5-9

 اوذقناو مهتحلساب اولبقاو مهرئاشع اوعمكل ضيبلا باب ةلحم نم كينلا

 امو ٠ مويلا كلذ :. م نيلسرلل ءاقدصا اوصاف نيرئاثلا اوأدهو حورحما

 ١ أويقوعف نيدبملا ةقاعمو رمأ الأ تد روش ةعكاعلا ّق 0 رع نأ اخالا نا و
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 رفاس هرثا لصو ٠ افاقوا ايلا فاضاو ةيفقنسا ًاراد اهيناجي ديشو هتسينك هب

 عمج ةيواسنرذلاب هرابخا تععبطو ابروا' عموم لبن لوجو ًاضيا راقت ىتم نارطملا

 تاب قشللا لول اق,ريط ةمراوتجستتمل اقلط
 نم هلا يل نيلماع ةنيك ىلا ةجاح يف ٍنايلح بوقعي ديسلا ناك الو

 يفهم دؤتساو اذهاكهماقاف هزا"نَق دحالادبع نبا ىلصوملا سليف سامشل مار فارأم ريد

 هاون ليزحل ىللاو يايرسلا تعشلا ىدل ناو ىضصاف' ةتيشربا

 كارب راع هيل انافاقأدادغبلوب صول :ةدبككىل ضيا يسيظتنارظللا جاتحاو
 لسراو ٠ لصوملا ْق اهاقاف ي دمالا لابوط سرظب سّلاو ىلحلا ليئاربج سفلا

 ىسيعنارطملا هنيعف ينيدرأملا يخرج ليئافور سهلا يريحبج نواعنا نارطملا هيلا
 لطول جر شارا نم ترانا املا نارلظخ ني دعب: نصت يذلا وهو داعب ىل

 مهسيسق زنا ينءف ممموصخ نم نيقياضتم اقيشعب كيلثك ناكو

 هنا ةواةجحل اوكازتو هاوذملا مجرم مساع ةسيك مهل دا يلوسرلا دصاقلا ةدداسؤو

 ٠ مهموصخل ةهدقلا ةسينكلا يف

 قونشلا هقامس ىتح ةفئاطلاو ىف ادحم لزي لف هورج سرطب كري رطبلا ام
 مارفا رام تسوئمو نايرسلا دالب رم اهنال اهرلا ةنيدمكيلثاكب ةيانعلا ىلا

 نيك ري راعبلا دبع لع اهئايرس نم رفن ىدت»ا دق ناك و ٠ هحبرضو ريبشلا نافلملا

 نامزلا ثراوكم برسل ةيبوقعيلاىلا اوّدترا مث انمدق ام ليئاخيمو سواردنا

 لصوملاو نيدرام نم تالئاع ةلمج اهيلا يوضنا 1875 ةنس ةعاجملا مايا ذنمو

 ا ارح لدم يك اا را يللا ةوزطمب كد رطل ادعو لفرد
 سوسي يل سواردنا هاعدو. 18١ ةنس انهاك هماقا دق ناك يذلا يباحل
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 اهيف ماقاف ٠ ةيكيلثاكلا ةسينكلا ةريضح ىلا نيلصفنملا بذتحيو نييكيلثاكلا

 داعف رجضلاو للملا هكردا ةرنمرالاو ةيكرتلاب مكتلا بعصتسا امو رهشا ةعض
 ةنشم ىصمح ليئاريج سويسانلا نارطملا هضوع كري رطبلا دغناف ٠ هنطو ىلا

 يس نا مزعو ةيلاحلا ةسنكلا مقوم نم يب رق اراد رجأتساف )١( ا

 ًاخسار اساسا عضي نا لبق باحوملا داعو ًاضياىل. هكلو ةسينك هيف ديشي الح
 خا مهبحصي نييشوبك ءابا ةعب را اهرلا ىلا مدق 1884 ةنس وحن ينو

 اراد اورحأتساو حاسس مسأب اهولخدو ولحتا يردابلا ةسائر 2 مهتنبهر نم

 ةرشع سب ون اوناكونيكنلثاكلا:نودشري تاودس ىس انف: اونياقافاتل نويل

 ماذآف اغأ يباب هل لاقي ريما مهيلع اوجيهو كلذ نم نوي وقعيلا ءاتساف ٠ ةلئاع

 نم ديد مت و باي نيذلا لدانقلا نمي وت هءاجنا ىلا( صاصرلا برضب ىتح انام ْق

 ىلا ءاتنالانيدعاو ولجنايردابلاب اهلها دجتتسافةيب وعي ةنبا تطسامنا 3 ةلودلا

 هدنعىَقت نالع اهملست ىتح اهرما ينىعسو لسرملا لواخ ةكيلثاكلا ةسنكلا

 نودي ريح السلابهيلع اومهموةبقاعيلا طخس ىمسملا لجالا لبقوامتابث نحتمي مايا ةينا

 او.اقاف نجسلا مهتعدواو مهسيسق لعومهنم رشعةسم لَعةموكحلا تضبقف تنبلا

 ةموكحلاءهتب دانا دعب هئواةفرت سيسقلا قلطاف لسرملا سلق نح ناهلا مايا هبف

 ايف نوبكاثاكلا نآك اّمقو نيدرام ادصق نانثاف ٠ نولسرملا ق رفت م

 انامرف لصوت ةنيطنطسقلا فسويي ردابأا دصقو ةديدلا تالفحلا نوبوأنتي

 سمخ وحن اهرلا تي ولجنا يردابلا ماقاو ٠ تاقوط يف يفوتو ةلاسرلا ناش يف

 سوي روغي رغ روضحب لبقو ناععم كري رطبلا ديب 1815 ةئس ًانارطم مسترا (1)
 يدمالا نوطنا سويلوي نارطملاو نيينمرا نينارطمو نمرالا كريرطب سرطب
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 رسع تاس لصعلا

 سرطب كريرطبلا رفس -قشمدو بلح سانك طبض ةلوا - تايشربالا ماظتنا 9

 ل 1 واقل هنو ارواب هل ريكس يل[لعح نأ رطملا فس سس © راطم  هباسر دس 12 رع

 ةياصنق مثذوفن -- نيلسرء مودق ؟ 5٠ اهرلاب سرطب كريرطبلا ةمه--راقن ىته نارطملا لون

 يدب انح ةرهش - لصوملا يلسرم يف ةحل - ين انح اهاجحرت ب لصوملاب ةيواسنرف
 نارطم زاعياب روصلل هبعش راقتحا - هيفن -ةيناتستوربلا ىلا ناي رفملا ليه 6١"

 خيش ةدارا -- سايلا كريرطلا لوسر - ةفقاسا ةعب را رفس -يرابيلم

 دورش تاشاب دم هب َ أم ديب أت - مهرفس دوهشلا عاتسا مالسالا
 ةافو -- نرامرف قب زخم - ادلي سقلا ءاوغاب ري زارز سقلا

 ناميا ةروص هقيدصت -- بوقعي فاخذ --سايلا كريرطبلا
 ه«يلذاعل هباوج - قباسلا هفلاس

 ةيقاشيملا ةيدوبع نم نييكيلثاكلا ريرحو لالقتسالا نامرف رثا لعو 9

 رابخابن وأ: تي اوذخاو طاشنب مثاياعرنوسوسإل هتفقاساو سرطب كري رطبلا عرش
 ني ةرأم ًايعار ديات يريدعم نوطنا ديسلا نا ط ةفئاطلا ءاحنا لك يف ءادتهالا

 ١ اهتاةهلمو ودرق ةريزجو دادغبو لصومللا ىسيع ديدلاو ' امهيلي امو ركب رايدو

 " ميتيرقو كيبل راقنىتم ديسلاو ١اهعباوتو اع بوقعي دمسلاو

 ةجرد ىلا يملا كئاح ليئافور ىترف ددعلا اليككت ريغ بصني نا مزعو

 انك فة ارووخو انا تدشن انقر 00)
 ا
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 ةبقاعيلا كريرطب سايلا ناب رابخالا هي رومم ىلا تاصو ءانث الا كثأذت شو

  زشمدو باه ينلا نايرسلا سئانك ىلع ءاليتسالا ةينيطنطسقلا يف لواحي

 بلح ةموكح نم ةيوق تادابش لصحتساو رمالا سرطب كريرطبلا كردتساف

 فنرارطملا ىلا زعواو اوكلثكت مهعيج نالناي رسال تيقب اهتسينك ناب اهئايعاو

 رفاسو* لمفف اهيحاوضوقشمد ةسنئك لجا نم كلذك نبدي نال اباعت بزتك
 ةورج ليئافور سفلا ارعصتسم +١8 ةئرس ةكلملا ةمصاع ىلا هقارواب كري رطبلا

 .ثلو ةروك 3 قوقحلا ديبأتل انامرف امحرتسم يلاعلا بابلا ىلا ابعفرو هيخا نبا

 ةيمورب هعبط 3 يفايرسلا سادقلا باعك نا كانه وهو هغلبو ٠هرودص رظتني

 ةرلل اضيا | ميصتالا با ٍباتك مبط سف او سدقللا عما ةويسديع

 ضرفلا يوحي باتكلاكلذ ناب 1844 ةئنسا رات مات قب قحلاو ةثلافل

 دعب ام ىلا ينعا نيدس ت 0 عبطلا نا ريغ :ينايرسلا سريلقالل و

 يناثلا 527 رخآآ هخضراتو بولطملا نامرفلا كاذ ذا ردصو ٠ كريرطبلا ةافو

 تناكو ٠ ناطلسلا مرتك نم ينائعلا ناشينلا لاث نامرفلا عمو ةيرجش 1511 ةنس

 | ينو ٠ةسمامشلا تاجرد ةذمالتلا ضءب حنم كح انمار ةفرشللا للا اهتذإلع

 ةيفتسالا ىلا ىلحلا بعص ايليا نب سجرج يروخلا قر 1460 ةنس بأ

 هل نورزاوملا ناكو ريدلا لع اير ذى اقاو سلوي نيلتلقاطاعبو زويل ارط 1

 ٠ يىنوراملا نزاخلا نوطنا ديسلاو ينايرسلا كئاح فسوي ديسلا ةماسرلا كي

 باح ىلا لقتناو

 ةموكح نم ةدابش .قارواب ةعصاعلا ىلا اضيا ينايلح وقعت دسار هجسولو

 اءر افاعيما لانو اهريغو أسنرفف ةيمور دصو 7 هتعر ا هيج اناموف لاثف قشمد
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 كلذ ناكما مدعل موصخلا ريبدت فقوتف ةيلحلا عرشلا كاحم نم تامالعا
 7 نيد حل ونا كبش لوقت« همللاتاهن اواغلا نار ف ةيلعك عامل

 اةومم. ناطلسلا+ ىعتت,زابخالا تءاذ هزيسم ىف لغوتي:نا'ليق هنااريغ ٠ اعجار

 لانو ةمساملا ىلا نارطملا بلقتاف هنبا'دبحلا دبع ناطلتسلل كلملا ةعيابجرشتتو
 نااذس ملا ذاعو نامزفلل 2! ديدجلا ناطلسلا مسا عقوي نا

 لذ .اع ىضق نارطملا نا نوعيذي لدوملا يف موصخلا ناك كلذ ءانثا يفو

 مهتالص نوضقي نويكيلثاكلا ناك امو اذه ٠ رحبلا: يف هاقلا ناطلسلا ناو ناب

 لاقيو ١ همادق ىتاا ةحاسلا يف مثاتوم نونفدي و قوبازلا هل لاقي يذلا لحما يف

 : ةعيبلا ءانف يف نفدلا ىرم مهعنم مهعصخ كرب رطبلا نال ( ةعيبلا را

 ةيلط ايكو اج لرد ا تلع 3 , نركب سقما ىل ىلا مصخلا اذه مهب ىشو

 ىلا سوعدلا لستملا عفرف . ةلاركل لتعم جا ةنيدبلا ف لقب محل اوثدحتساو

 ينعا مصخلا معز كر ويكلن كلا نكنأخ, ةكاملا ىلا: نيقيوزنلا :امدف شأن نم

 تويب يف وه مهفرصت امنا اولاقو : عرشلا يف حصي ال هنال ةعببلا مسأب فو دوجو

 خياشملا اهادا رتاوت ةداهشب مهتلاقم اوتبناو مهئارقف مسأب نييكيلئاك نم ةفوقوم

 ينامحر ليئاربج اباصحتسا ىوتف ىلا كلذ زاوج اودنساو نيملسمو ىراصن نم

 كيلثاكلا نراب مصخلا م ءز ىتلا ةعيبلا اما ٠ مصخلا 3 اف يتذملا نم غئاصلا

 نيا :مصخللا لأ أسو قوبازلا ىأرف اهققحتيل يدنفا ميهربا اشابلا ذفناف اهويرعتسا

 قصبو ظاتغافن ٠ يم هذه لاقو قوبازلا ىلا راشأف ٠ اهنع تاق ىتلا ةسنكلا

 طب رانا ىضرا ال ينا + كري رطب تناو بذكلا نم ىجتسن اما : لاف هالو

 ىكتشاا درطفكلذباشابلا ربخاو ؟ ةعيب هيمست تناو قيضلا ناككا اذه يف ىسرف
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 يناثلا نوناك رخآ يف هتيعر ىلا ىسيع نارطملا لصو نوضغلا كلت يفو

 596 هديف:دب رمأو 4ب 0 ار مكاحلا ىلا هنا مرقب و هدو ١ م1 4

 كري رطيلاو ناراملا روضحي ءاسنلاو لاجرلا لمعلاب كرتشاو ةمسقل! ناطيح تسنبف

 سماق باسأا هءافترا ىلا طئاجلاب اولصو الو ٠ ةموكحلا ب اونو سعلا رباك اوهىصخ

 موصخلا تيوصتا ًاعنم فقسلا ىلا هعفرب ممسي نا اشابلانم نيبكيلثاكلا ضءب

 ىلا حيسملا لوخد ديع ناك هنال ليلا ةدم هلك لغشلا ىضقتاو حمسف قباسلاك

 لبج ةلمملا حرفلو ليق ٠ مهحرفل ضيا نادلكلا لمعلا ىف كرتشاو لكيلا

 فنرا اشابلا نم نارطملا دمتسا لمعلا ءاهتنا يدلو ٠ قرعلاب صمجلا مهضعب

 4 الا عيمسو اي ْ ةماقابو قاقزلا تحن نم اهذخاي ةعطقب ةعيبلا نم هتصح م.سوت يف هل حمس
 |٠ ئاح نر ىلا ع باقثاو اضيا حمس ءاسذلا سولجل بشح نم دنت

 نك اوسمتلاو أم  رأم ةسعد ص مهصح أوهري نا ةيقاعبلا بعش جاتحا من

 :هتلماو هملح نم اوبحعتف لعفف هنامرف ةوقب كلذ نوكي نا ىسع نارطملا

 هتنكسم ةعي مث ايعشا رام ةعبب ًاضيا نادلكلا مر ةسفن نامرفلابو
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 ٠ لما يف اولصحو اوحرف كلذ اوعمس ايف أعي رس مهقوقح ىل 4 وجرلاب مثدعيو

 هيل هلق ل ودإل ١ احلا دصقي نا مهئارطم لع اوراشا همالك اوققحتي يلو

 : لاقف ءاكبلا هبلغو لاذتب ناراعملا ماكت هيلع اولخد اأو ٠ مهنم نيثا مم

 راع كرم كتحار عزا ملو اًئاد مالسلا تبلظ يفا مكتداعس 5

 نزا يل اوحعماف ٠ نيذس ةدع دنم ينوفجي لاز ام هلا عم كريرطلا اذه ىذا

 اشابلا ناكو ٠ ءاكبلاب ”صغو اذه لاق ٠ كقاصناو ىدوبعب و ىوتغلاب 5ركذا

 زر انامل ارز عشنو رود در ةفيرمن آل كلو نع اضيع هني لع ضبا وق

 2 توصب هل لاقو اشابلا هعور هءومد مسك نه ايفو سا اخ سولجلاب

 اهءلبا ىت دك كناف ا ساذ كا رفاسفلا نسايخلل ىدها تع نا سا باباي رعا

 ٠ امي رس يلاعلا بابلا ىلا ريصلاب كيلعف : كسئانك لست ةلةنسلا ةيام يفو

 بتكي نا أضيا يدنفا يهربا ىلا زعواو ٠ ةيوق 100 لاق
 ةداظوار اهات اتوز تةليلق مايا ينوةديدجتانيب مم مالعالاو ىوتفلا هل

 كتارا الس نلف يل كيل )37 يور ورع اوان يفشل عج كلر ةراشنلا

 لوطواذنمو ٠٠ ةيكرتلا ةغللاب .ملكتلا جزا هنال هتقفارمل هوراتخايزارز

 امندلا/ تناك ذاإ طاش 5 رغ خيرأتب هنوعيشي او كاهل كر هراد ىلا نارطملا

 ةئاملا ءاهز هل اوعمج راس باب ىلا اولصو الو ذاذرلا رطق ءامسلاو ةدراب
 ةينابرلا ةيانعلا ّلَع الكتم راسو وبكرابو اهملستف هقيرطفورصمل اشرغ نيسمللاو

 هيقيدص تيب يف افيض لح ةعصاعلا ىلا هلوصو ىدلو ٠ ءارذعلا رب ايغتسم

 ام امهيلع صقو ٠ يللاعلا بالا يف نيفارصلا قالوقينو ف اطسق تاجاويلا

 ناكيرفس فورصم نا لاق : فورصلل تيتا لاملا نم ب : هالأسف هل 57



 ١|-©ه

 هنامرفلجا نم قفا ركنع كري رطبلا نا : اولاق ٠ لوصول تنفك ةذاككلال:ةقدص

 هعومدو ب 50 و 5 ا ًاناحم كتلأسم ءاضق دي رت كنا الا نيعب راو ةسم

 يل امو برلا ىط يم تيقلا دق : ضفخنم ثوصب لاقو هتيحل ُُط طقاستت

 ءاكلا < ىلع ء تالئاق هدي نابقو ةلّاعلا تاديس تماقف ٠ ريصن نم هاوس

 نارطملا قاروا امدّف لمعلا ىلا اماقو نالجرلا لاق كالذكو كادف انلاجرو نحن

 ناطمل.1ا ىلا اهذر هتطساوب و ةقفشلا لع هلمحامالكهالكو مظعالا ريزولا ىلا

 جحأ هد ايعسو املام نم افرص 3 : ةلأسملا يوحي رغ

 اممسق اك اهفاقواو سئانكلا ةمسقب رعاي ةجبللا يوق_نامرف ةباتكب ةيناهاشلا
 ,مئارطم ءاشيام اومريو اومديع ترا نيكيلثاكلا ضاشو# لصوملا ماح

 نوت نكي ل لصولا ىفاق مالعا منذ 5505 هلا ةياتك نا ريغ ٠ هتيرحب

 مالعالا 52 أ اذلو ( نامزلا كلذ يف هب لمعأاب ءيدب دق ناكو ) يعمرلا متحاب

 رخآت مث ٠ ةينيطاطسقلا ىلا ديربلاب هدرو يدنفا هاربا ةمتقت لصوملا ىلا
 اموتو ىنب انح ةفئاطلا تاجاوخ ىلا هنع نارطملا يتك رخآ سسل لغشلا

 يفقيرحثودح و'و (1888١)1ةنسبا؟ خيرادبنايلق سرطب يسدقملاوباسك

 هيف قرتحاو هزنتلا ةياغل ةمكاعلا ىلا مدق ذا [سارف ثالم نبا هدهش كلغ كلف

 نراك يذلا تدبلا ىلا لصوو ةعاس ةرشع يناُع ةدم يف ترب فال ةعبرا

 تاجاوخلا ىلا مركش اوعفري نا مهيلا زعوا هباتك ينو ٠ هيف قلزان نارطملا

 لاصةتسا الواح هنايرفمو مصاخما كري رطب || نا مثربخاو ٠ هحاجن يف نيعاسلا

 يلاعلا بالا باطا كالذ رذعتف اهريغو قشمدو باح سئاك طبضا نامرف

 لصوملا يفةيفقسالا ةءالقلا يف ةظوفحم هئلاسر )١(
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 ناكو.ةصخر نودب ةواصال الحم جتفو جنرفلا نيدب ىراصنلا دسفا هلا ًامعاز
 برا هوعطقيل ٌنابلا ناراعملا اوبلطو نيملسملا عامر جاهفناضمر موص هانثا كلذ

 ميذم تحت ىفتخاوها< نم اهب رقل نادلكلا ةسيك ىلا بره مثربخ هغلب ايلف برا

 يصلخت كتيامحي "تذل ينااه حيسملا عوسل انءراي ا وهو سدقملا نابرقلا

 عجرف هودي ملف هنع اوثمب و.ةروكذملا ةسينكلا اواخذ يتح هرثاب نولسسملا قلو
 حلو امكاش عوج نابرقلل دوو هنكك نم ماق ليالا أدب ايلف هنأش ملا

 دغ نمو روسلا.نم ةيرق أراد دصقو ةثرلا هباثب ى”درتف نينموملا نم ًاريقف

 ' ( ؟5 ::! صصق ) قشمد يف لوسرلا.ساوب ريبدت ربد

 لل يك ادي لل نادت غال طفاش نر او ةقحلا ملي تر تموملا [خاتمإف
 ىلدت مثروطفب نيلغشنم نوملسملا نآك اهفو قيرطلا ةعراق ىلا ءاسم هوقبسو

 1011 ليال فاينل ةقفابا ير اخفي قيلوظلا علا: ليو رارورملا جراخ ىلا لابحلاب

 لخدو ةاسم ركب رايد ىلا مهوصو ناكو و علها مهنع لازو نيدرام موخت اوعطق

 رادلا لها هفرعب ف يلوا وحج سامثلا نبا اموت اجباوخلا تيب ىلا:نارظملا

 هتمالس لع هللا او ؟لشوزا كيور علاجي نم اوكي ائف ةتوض مهمعناو لس ىتح

 كري رطب ىلا لك دق سأولا كريرطبلا نك كلذ لالخ نفو 4

 0 ل اق الور لوكا يكلا هيما را صولا 1 اد اا نتوالا
 هذخاو هقويف نب مانهب هعسا ديعس:تدي نم اناي رغم لصولل ماقا هخغ نم نوطنا

 نمرالا كريرطب ةدعاسعو ++١8 ةئس ةئيطنطسقلا ىلا نابهرلا نم رفن عم

 و 2 نود هعساب اهارقو لصوملا سئانك ىعم هيف ناطلسلا ىلا ايضارع مفر

 نينثالا .موي اهلخدو لصوملا ىلا باقناو كلذ يف انامرف لانف اهيف نيبكيلثاكلل
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 أشاب دمع دصقو سانلا روهمجو نيساوق نم لفاح بكومب ةثومابلا موص لوا

 9 دق ناك امل ًاريقحت هلمت ريتعا ذا اضغ مدتحأ هحفصت اذ هنامرف هل م

 ذه تلصحتساو ةلودلا تلفغتسا كنا : الئات هريتناف ةلمملا هلئاسمل اعطق أت

 فلا نيعبس عفدب هدعو ىتح ًامحرتسم لاذتي قفطو كريرطبلا:هفاخت نامرفلا

 ثعبو لاما ممجي ًأدتبا ةيالقلا ىلا عجر الو ٠ رماوالا هل ذب هن الة زامل: شق

 سئانكلا نم نييكيلثاكلا اودرطف هدونج ذفنا هملست الف اثالثلا موي هب هيلا

 ' ]زن لم ردابو هتيعرو نارطملا متغاف ٠ ةمسقلا ناطح مداه انادنك

 هعساو دادضالا دحا هفداص جريل ٠ ءاج اا ودسفنب ًارطاخم هبع ف سدقملا نابرقلا

 مدلا قفدناف هنانسا لخلخو هتبقر اهب ضر ةيرق ةمطا همطأف يوارقعلا ناعن

 ملعقي نا نود أرباص نيما لحم ىلا نابرقلاب ىضم لب ةملكب هبجي لف هف نم

 ٠ هملح نم سانلا ي>عتف ًاريخ هل اعدو هكراف هب راض ىلا عجر 3 هن الص

 اولعج مهرفظل اماتخو نوريعي مهنابشو لبلمت ثواسنو نومدهي ةبقاعبلا ناكو

 رطضاف ٠ مبكحر يرطب مسا ىلع سايلا رال ًاديع ةثوعابلا ةقاخ سيمللا موي

 ةرهاطلا ةعيب ةيع لآ م1 كلا نع ا راخ مهسادق اومم# نأ ن وكنا

 «٠ ثوبلا دحا يفف 9 رام ةعيب ةيعر اماو ٠ قوبازلا هل لاقي يذلا لحما ىف

 اوذفناف هرييدن مزاي اف مهضوافو هتيعر رباك اب ىسيع نارطملا معساو :

 تاويد اغا مساق ىلا ةراشب فقسالا تنب نبا غئاصلا ليئاربح سامثلا

 : هل لوقي قفطو اشابلا ىلع لخدف هدجتتساو هقيدص ناكو حلاحلا يسيدنفا

 ٠ نبك اسملا ةيحيسلل *لظو ”نيغ هنامرف ينو نتفم كنع كري رظبلا نا مدنفا

 نيجيلثاكلا عورب نأ هرءأو يذهب يا ري وب 9 0 هلوقب | اشانلا هعطاقف
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 ًاديدح 100

 ككل ك1 با ايفاقوا ارلغتشقف ا وقل ىلا .نوفاتكلإ نفن أ الشادمباو
 رام ةعبو بوةء+ب رام ةعبو نانحوي رام ةعيب و ةرهاطلا ارذعلا ةعب ادع رق يف

 رام ةعيب يوابالا لآ ارعما ةدحاو ةلئاع ءانبا اوناكو ةبقاعيلا باصاو ٠ انيز

 لافروف اال قم 1 نيسيدقلا ةعبو ووش ةسسدقلا نوير

 هلا ىف رام ةعيو ةيقاعيلا يف وعم ةسيدقلا ةعب تءطعا للطرب فو *اياتروقت

 ةوانج هل تسسكاا يف ةنفرتلابا ناقي ثلا هضتزراقبشمب) ةيرق فون نييكيلثاكل
 اهيعش ددع س.> نيكيلثاكلل ثاثااو ةبقاعيلل ناثلثلاف ةيثالث

 سايلا رضخ ريدو ةقاعيلل ىتم عيضالزبم هل لاقيو ئه شم د اولعج من

 ائايا دانيل ليقع فارما كتيب دقن ماجيت ٠ نييكيلث اكل كلل ( ديهشلا مانهب رام )

 ىلع اذه د.ب داتعاو ٠ ةيعرلا دقتفيل دادغب ىلا هجوتو أر ًاراح ا هلجا نم عفرو

 8 نم نهاك ى ا كلذل اماتخو ٠ ناساجلا انيك 5 ةرم ةرايزلا هذه

 فل هلثه عبتو ةساود نافطسا سفلا هعما ةيكيلئاكلاةسدنكلا ىلا اموت رام

 ةسماهشلا

 سايلا كريرطبلا طعم مات اهربخ حورشملا ةمسقلا ببسلو 51

 ميزوت ىضتقا الك ايس الو بغشلاو ماصخلل ةجحلا نروذختب اوناكق هراصناو

 ايكق ٠ كلذل ةمح ةمسفلا طئاح ارذختا لب ٠ اكرتشم قب هرتفد نال جارخلا
 1 د1 افلم ىلا كيا ردو نك انجل اربع كمر الزام ذأ تالا فلل املا
 مهشيوشنا جونصلاب اوقدو ليتارتلاب مهتاوصا اوءفرو روك ذملا رادجلا ءارو

 27001100 يشوقرةلا روطرط ادلي سلا سايلا كريرطبلا ماقا مايا دعب و
 و
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 أم ىلع ةدايز هفرصت نم ايش رك ذن ليكولا اذهب افيرعت نحنو ٠ لصوملا حرابو

 ىلوتسا يو ءاباملا ةاناع ادع أم شوقر 06 ةقاعب ةيعب نه 1 هنأ لوقنف 4:ع كب 1

5-1 
 رع

 هَ هتمأ ةا لعحو ةعتمالاو 5 كلا نم ةيرقلا نسنابك# يف هدجو أم نما لع

 زو يوابابلا ةلئاع دارفا ةلمج فو تدقفف ءاهجولا دنع اهضعب عدواو لصوملا

 نا هتاأسو شوقرق ىلا ىلا الف ادلي سقلا امر ءي نا الا تبا هذه : ةيدنه اعسا

 كالذي راشاو عوبسا لك فر احلا هل نيمدقن يذلا دنع يفرتعا : اهياجا اهف رعي

 ىلا ةقاودم تو امش اذه لاق الف اشعة ةيرق نطق دق ناك .قّسنسق خجلا

 امه اذه ربظو ٠ اير اهساديف كيلثاكلا يار ةحص فرعي ادإي ناكو :نييكيلثاكلا

 تاد متش و موسوس متشإ و كيلثكلا تقي ينارصنلا اوبعب فورعم لجرأ ىرج

 قدصلا لوقيل ادلب سقلا فلحتس# نا ىلع هلمحو هحماسف شبح نوطنا سلا موي

 لما ىلا ١ لوقي هءعم 07 الذف١ هصالخ يييسملا كح 0 انما نم ةيآ ىف

 انعدم م ىلعف لالض ِِط تك اذا : لاقو همتشف كريمص هيلع كلدي ام

 يثوفر هلا ىسوم سقلا لداجي ادلي نقلا ناكو ٠ هموي نم ىدتهاو ٠ كئايرب

 لع ليت - تسي هك امناو را ا رق دقف قئاقحلا لهجا ينا ب نس ال : هل لاف

 هئاير ىلع ثبلو ٠ يقدةع كرت يلع بعصي كلذك ةماج ىحضي نا:بارغلا

 ٠ هتافو ىتح

 نوطن نارطملاةعباتم ىلا داعزي درام ىلا راصاإف لص وملا راب ريرطبلاناانلق

 نيدرام ىلا با هرثا يف كري رطبلا قمل اذاف ركب رايد ىلا برهي ناراملا ناكو

 نا ىلا لمعلا اذه نم رثذ امو اهاوغو اهداش ا ةقطاداا هفارخ ةسايسإ ىنعيف

 نوطنا هك كلا لع امفلبمو ل "اه مل سام م م كارير ,طرلا قفطف ي 3 حل لع
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 هيلا يومألا عماجلا ي ىف ىراصنلاو نيلتملا كارتشا فو هيلع اهتقرط ةيغ رات

 هلع عرش دلومو ميلش ثول ةمايقلا يتعب يف ىراصنلا قرف كارتشاو قشمدب

 المخلل , كولا اان ف يقيس ركاذملا ماستقاو اهحاتتفا ذنم مل تيب يف مالسلا

 :ه : مالعالا

 محتف دهع لام ةمسقنم لص لة لاه سواي رسلا لف ناك

 ةيوقءيللا سهذم امو رخالا نم دحاولا نيلزتعم نيبهذم ىلا ةي:.طنطسقلا

 نافرصتمناقي رفااوةءامحو نارطم امبنم لككآو ( نيوكيلاكلا ١ ةيسملا هذمو

 يتلا روبقلابو اهبتكو اهتعتماو ةرويدلاو سئانكلاب ماع ايعرش افرصت ممدقلا ذنم

 هيلع عااد ةمرملاو ةابملا -نم_تضتقا اه لك لع ةقفابو هلم لكان ينم

 دجو اذا نيبهدم لها نيب عماجلا ةم ةنيسق زوجي في رشلا نعت بجو هاا

 يلا نيدماحلا محيقنت صن يف ءاج اك ةنذامو مامإو ةعامج امهنم لككأ
 ةنياذم هي نيفظاقلا ةسوقعلاو 57 نتتروك دما. نيقتالغأ| نصوسخي

 قلظرب و لف 0 رقو لصوملا في اهل يتلا سماكلا امني مسقن نا لضوملا

 « ديهشلا مانهب رام ) سايلا رض ريدو ( كسانلا ) ىتم خيشلا ريد مم اقيشعبو
 ةي رجم | ؟4 ةنمع نم ةدمقلا يذ رهش لموملا يف طر

 مم عدلا ءالكو رضح نا اشابلا رما لجستتو مالع اعالا اذه بك ذنمو

 سرطب اجاوخلاو ىسعنارطملاو يفاقلاووه 2 قحلو ةرهاطلا ةعيب ىلا نيئانب

 غئاصلا ينامحر ليئاربجو ينب مركلا دبع نب انح تاجاوخلا مهعبتو اياكر نايلق

 نبامشلا مهريبك فراكو هبعش نايعاو زكنع سايلا كريزطبلا مهقبسو مهريغو

 لكيه وا ةرضح امل ةيلامث ةصح : نيتصح ةعيبلا تمسقف ايام يركلا دبع



 كح

 فرغ ثالث عم ربكا اهئانفو رغصا اهاكيه ةببونج ةصحو : ريغص ءانفو ريك
 يلا 9 نييكيلثاكلا باصاف نيتعاملا نيب نيتصحلا لع اوعرتقا مث

 ةيدونملا ةصحلا ةةقاعبلا بناصاو 1871١ ةئس ذنم اهاوفارو !3ايءلو طفولة ناكأ#

 اشابلا عماسم ىلع هل لاقف نارطملا نم ركنع كريرطبلا ظيغ ثافت ةعرقلا ءانثاو

 توعسقو ايجنرف ترص كنال كتماق لعو كياع هللا بضغ لزنيلف » سانلاو

 0 ىعسو ىتءاج

 « ةعرقلا هذهب ضارب تسل ينا» كريرطبلا حاص ةعرقلا بحس متالو

 ٠ نييكيلثاكلل ةيلامثلا ةصحلا تعقو ثالثلا تاعفدلا ينو اًلاثو اناث اهورركف
 لكي لاو تا قو عرساب ينبف ' نيتصحلا ناد لصاف 5 07 ءانيب أشأب 1 مأف

 باب ةصح لكل ل لمحتو ا راح ةقورالا ىف شو ارقي

 اموت زأم ةعبب ىلا يدنفا 0 0 نيفاثك | اشايلا دعنا اذه دعبو

 * هرهأ ' اولثتمأف أهومسقيل روسلا تر م هب رقلاة رهاطلا ةعبو يميدوحأ ةعسو

 نيب لصاف طئاح ةاذ اضيا ةيلامشلا ةهملا | هوت رام ةعبب يف ف نيكلثاكلا با

 رادح نود 0 تامالعب |.ييوس 7 : : هاطلاو يميذوحا أتعب أما 00

 قيرف لك عي نا ينعا ةبوانملاب امهب اوفرصتي نا ىلع نيقيرفلا ىذرب كلذو

 يواعدلا لالخ قو ٠ ةعتمالاو ةنالا يكحإا قربت م . 2 حييئافملا

 نايلق سرطب يسدقملا هب ذك مالك عرشلا ةكح يف كري رطبلا ملكت ةحورششملا
 ناكل ه اشابلا هل أسف ٠ اشاب دمع ىلا ةياكشلا 19 مفرو هنم 0 أملا ظاتغاف
 رضحمب ين أها ل ال لاق و 9 تفي شل لبجنالا ف 2 أ م رش لاو كليدح بدك

 هه الف قيساأم انافك الئاق هفرصف ٠ نامرف تلح أض اناو عرشلا لها

 6م



 6ه ؟
 هع دهم يسيس مسي

 رسع يبامثلا لصقل

 ةمسؤ - اهكاح اشاب دم فاطعتسا - لصوملا سئانك نم كيلثاكلا عنا نامرف 7
 جيت - هليكو ءاير فشك مصخلا رفس 5417 مالعالاو ثسونفلا ةروص سئانكلا

 ناب رقلاب يريحم ءامتحا - ناضمر موص مايا نيدرام كيلثاك لع نيحاسملا مسحلا

 1 اناث انامرف مصخلا ن6 يارا ىلا هب ره - هتاحنف سدقملا

 لكلع دكلل بك ةمهسقلا ناطي> ضقن - ٌةوشرب ه؟وارجا -.-- لصوملا

 رماوارودص -مهيعاسمو نينحملا ننحم - اشاب دم تايصوتب هرفس

 قشمدو بلح سن انك" طبضلةيرسرماوا -- اهتباتك ريخ أت ببس

 رس ريق وو كاي نياق عددا
 ينسوا 7 ةمسقلاءارجا

 مهتصح كيلثاكلا

 دصق نوطنا ديسلا ةدابا نم سالا كريرطيلا لما باخ الش 45

 دقو ةبقاعيلا مم ةبوانملاب سئانكلا يف نولصي اوناكو لصوملا كيلثاك سيكت
 00 15. رهاطلا ةعبإ ةيلط ىف ةولصلا (شزا نمرالا:خنم ةئفل ةنقاعبلا 5

 لان دق 5 ناكو ' وجاخ هعسأ تيبقرو مهري ترعس نم ةعمجم تالئاع

 | 807 ةنس دوم نراطاسلا عيقوتب ًاًفيرش ًامخوباق موق كريرطب طسوتب

 هلوخد ناكو هتعاطو هبهذم مذبن ّلَع ءانب سئانكلا نم نييكيلئاكلا درطا

 قأ هترانز_خيسع_ نااظلا لبسة وم هرفظ» ًاراختفا لفاح دك ةباب ىل هوملا

 اك د كف هللا رج يك ءابيع همي دس شن رباك او اموت رام ةيالق



 نقر

 الئاق هّمشو ًانيغ مدتحا اليقم هىصخ مماذم كنع نالرألا نارطملا نظ'ءاس

 ىلا تّنِج ىت> نيدرام يف ىععش نوسق كنا كافك اما « بوضغم يجنرف 0

 ٠ هدرطو ٠ يسئانك نم كتعامجو كدرطا فوس : كلذك لوعتل لصوملا

 لثم الف ىرج ام هيلع ضرعيل اشاب دم دصقو رطاخلا رسكتم نارطملا جرفن

 نم يبعشو انا درطأ نا عكاادع لمنحت وا : لاق مث كف ءاكبا هبلغ هماما

 5 ٠ قوقحلا هذهلو يتسائر ةديئوملا ةيناأعلساا ةءاريأا رق<و اندادجا س انك

 ٠ اها رقو ةنيدملا ىف ف كلذ ددع يصح بتش نهرا نع ناربتعت نا ث

 0 قع أم عم سئانكلا يف و انؤرصت ميدقلا د لدعم أنا 5 كذتلو

 2 فرق“ وو رمأو أ يسد ةريقملا ىفأ :ةومح أادذحات

 011 8 هولصوملا ءاذع يمدقم حس ناو فارش هال بيعأ يدنفا ارم

 اشايلا امهرداب ارضح | | عرشلا بئان يدنفا ميهار | اشيا ئعدعساو فاضنالاو

 نيكسملا كار طملا َة كع امح [ءلواطتملا ق ةأقملا كك 7 رطلا ادوه يمك م ىلا : لغات

 مهموصخ لع تاوكشلا عفر نم هتعامجو وه رتفي ا ىلا تدفزا1ل ذيع هلت

 حيرتساو هود قدر ُ لك ىل اع ة مهلا 00000 زج ىوتف نا ليف : ' ىف

 اذا نيلسملا .عماج ةعسق انعرش زيي ما مل عل لاق 3م ةعاس َى دفا دم قر طاف

 اذهو ذو مامأو ةعامج قير ِى 1 نكو نيام نايهدم لهاب صتخا

 لك هقراو ٠ نيدماحلا مينا صنت ُْى درو اذنك ىراصتلا ذالك لعق بطني

 ( ام ةييسم ) ةيروه ١؟ه4 ةنس ةححلا يذ رخاوا خيرات ى وتفلا ةقرو

 ع دس : (مالعا يطع نأ 7 دنفا 5 .| اشانلا رماف ' همتحو هعما أ ماع عقوو

 ٌتداوخي هتنئاوةروك املا وت هلا ىلع هانو ةكرتا |أ ةغللاب 4 كف صوصأ لا | د



 6ه 5 ٠+

 لك هيف حرش لاحضرع هيلا مفرف ٠ ةمحرلاو لدعلاب هترهشل يملاولا اشاب ديشر دمع

 ةواسق نم زأعتاو نارطملا ّلَع فطعت ييلاولا هأرق ايلف ٠ يدنكب نم هباصا ام

 نيكي نا لايح نافيطسا سامشلا هل لاقي اتادلكا نلكو هبتاك رماف سنكي

 )١( هبيرعت كيلا ايدلروي
 كنا ان غاب : مالس نيدرام ةموكح ماقم اق اشاب ىدنكي :رضح ىلإ

 ال احح هياع اجتحم كيلثاكا نايرسلا نارطم ينريحمس نوطنا لع تضيق

 تامث هيلا هاخا تيعضو هتسبحو برضلاو مالكلاب هتنهاو صاصقلا | زغست

 قيقدتلاو .صحفلا دعبف نحن اما ٠ شرغ فالا ةتس نارطملا اذه تمرغ م

 يتلا ةيناطلسلا ةءاربلا نع اغر لاو دم اهبهنلم طوتابلع تيبادبت كلا اني

 ةمجرلاو نيالا نيعب هتعامج ىلا تافتلالاو همارتحا بجولست

 اقالخرو رت نودب كلنا نغيك:كتراسب نم بجعل .انذدبا دقق ثنمَو

 علطت مل كنا اننظ بلغي و ٠ ةيشحو .ةسارشب هتلماع هديل سما يناهاشلا رمالا

 اذه هانلس نرالاف ٠ كيلع اهضرعو اهب ىهدا هنا عم ةروكذملا ةءاربلا ىلع

 هب تيدعت ام لك نع هل ضوعت نا ينعا 4 ادار ا: كيب بيززتؤو ىدلر وبيلا

 كاياوهن موتو هفطالت ناو ًالظا م هتمرغ ىتلا شرغ فالالا ةتسلا هيلا درتو هياع

 يف هب هل رما ألك يرجت نا لب ةعبلا هيلع ًاضارتعا لبقن ال يذلا اذه انرما ةفلاخمو

 يلوتملا فقولاب وا هب ةصتخملا نيتاسبلاو موركلا نم رشعلا هنم ذخات الف ٠ هتءارب

 لنه دغتو نر لظملا لصخش نع انمالكا يلو اذه ه:اقخال ناز اقباش: ناز لع وه

 لابج نافيطسا سامشلا نباروصنم انقي دص هموي يف هبتك ركب رايد ةيالو ل نع ١



 ه ١
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 ذيفنت بغو هقفاري انثدل نم رشابمب هانبككا هيلع ءانبو الأمحاو ًادارفا هتعامح نع

 ًاريبدت ربدن نرا مزتلتف الاو كطلغ ملصأف ٠ باوجلاب انيلا دوعي اذه انرما
 ) مالسلا و ذل

 ( 1195 هيه زر 6 ةنس ركب رايد ةنيدمب ةيالولاراد يف اريرحت

 يفو رشابملا ةقفرب نيدرام ىلا داعو ًاركاش يدلرويبلا نوطنا ديسلا 5

 فالالا ةعببلا در ءأرقاذت ىدلرويلا هالسو تسدنك ىلا اهناطرصو لاغ

 ىلا رشابملا بلقناو 5 هتس ىلا هفرصو هنم اردت نرارطملا ىلا شرغ
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 كاحلان ءذاف“ هيلع اهكسمي ةححهمصخ لتقينا ابلأ ابلاط اهشئابيدنكبا | اهنممدقوةنيغلا

 كيل كود يزل سا[ لظيرارام اجلا دصق نييكيلثاكلا غا 7 ادلب
 قفطو هر أب 3 رطرلا قحلف ٠ مم ديسري رهشأ 2 أهيف ما كب رايدهلا

 : هنا هالي بز ةيصونوطنا كناسلل كفا ايف وول اك بأ 6 بصل

 يقذف هاا دجوف نيدرام ىلا عج حرق ' اهريغ ىلا او ؛رهأ ةئيدم نم ودرط ادا

 حم 1 رظتنمو بكنإ رم 0. عي واس نم ًادئاع يريح ساب || نب ىسع

 كع كريرطبلاب ادا ام صعيب ناسنأب ناقيفشلا ناك اهفو 1 حرفو 4 بح رش

 همصخ ةدابا هيلط هلع داعاو انياَد كال ىلا بهذو كي آي نم كلنا |هاحاف

 نودب ةثدحتسم ةءيب هل حتف نوطنا نا هاا نا لاق كلذ ىف ةجح هل نوكت كلو

 هوغاب ايلف نيكسملا نارطملاب هوتاي نا مهلا ًازعوم هيساوق ماحلا ذفناف ٠ ةصخر
 هر عسا لفتو مفسلأ ىلا هعيشي و هقيقش عدوي اير هولهمي نا مهنه س اقرا

 ىسدع : ىسدقملا ماق ىح م 2عل و مهيديأب هنوب رصي و“ فل < هل و وشل اوعفط لب

 اوليك مثاسا رو ميتا لع 9 و ل وه هوب رضف ةفيفش كسيرف هاد

 5 احلا رضحا مث ٠ ءامدلا ىكقأسل نيعملا نجلا ىلا اهوبعسو ديدحلاب ني وخالا

 تءءصع و نك 4 فيبلعح هصخر ياب ىرت : هلوقب هر دابو نارطملا

 يف يبعش عم يلصا نا اهب ناطلسلا يل حابا ةءازب يدنغ نا: لاقف.كريرطبلا

 ار كلالا هاربا ورنا ةااذع 9 نم القتسم اًنارطم محل نوكاو مدادجا سئانك

 2-0 2 ايما ةأ نا - طضا الط تتم 00 الف هيهذم 06 سيل يهدم

 0 كنا ويه ةيعأ: هل آل اق : ماش كاملا ه رهن ىد هباوح مب داك اف

 هيلع ض >رفو اذه عاق اركي ا ٍ للفيلا ع ُى اء مقتل دادغب يلاو ىلا



 ه؟[

 اهدقن دعب الا قاطي" ال نا ّلَع نجلا ىلا هّدرو ةمارغ شرغ فالا ةتس
 كلت يف نارطملا قيقش هب بيصأف نيدرام مهاد دق رفصالا ءاوحلا ناكو

 بولقلا حري ب 1 رولا كلد ف نيللغملا خرب وشسالا راغنم ناكو فئداو ةلللا

 ىلع هايا هدانساب نوكي اهلفا هاخا دعاسي نا نارطملا ىنمتي ناك ذا داكألا قزميو
 ظ نب

 هلضفو باذعلا بعصتساو رئارملا ساكةليللا كلت يف عرجتف ٠ هل اهني لف هردص

 0 4سنح ءاققر نيلحلا بولق ترا طفنا 00 مي

 اا 50 5 هخا 00

 ىح اد ناشو ناتو 424 هاكب نار الل ىن : الف ٠ هنا ىلا لقتاو

 كتيريتلاب امال لإ ًأسانا | اوثعبف هأحا 0 أم هبيصي نا نونموملا فاخ

 ءازسل اولذيف ءاسللا نم ىتح هوفد داص نم لك نع اودوش اةىا را الزجل

 تركو رصزا كح شرغ فالا ةعبس ع ىح تثتععبب هسا عينا رف مو

 ءادتفا يف كارتشالا هيلع ضرع "ا هنا يرون ليئاربج وهو مثدحا نع يورو

 موج نم تناكو هتوسك هتعاس نم ملخ : مارد الماح نكي و ليلجلا هنارطم

 مح ةوشر افلاو ةمارغفالالا ةتسلا اوعفدف عومجملا ىلا اهنث مضو تعيبف
 6 ركلا نيجيسلا ةيلختب معس ىتح 00 تا 1

 هئيحمب نونمأوملا معم ايف ركب رايد ىلا الاح نوطنا ديسلا رفاسو ”5

 )١( نادلكلا نارطم ىثوقلالا ودوا فسوي رام مهتلمخ ىفو هترايز ىلا اوعره

 نا 0 عقرب نا مصعب هماع راشاو هباصم 0 نكسب هرند نوع“, اوناكمو

 ةيكري رطبلا نم ىفعتسا امل ادئكب ورب هذيملت ايز سوالوقين كري زطبلا .كلخ:يذلا وه:.1
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 لعج هنضحيف مقو ءيشب ةعب وزلا ءانثا نارطملا سحاو : )١( يوارلا لاق
 اهي دج وفاة قعلا + |خن/ةفطصاعلا تثده الك( 11 ةرورصم ريناد ةنوشخ سجب

 اهنم قفني قفطف ةريل احل لاقي ةديدج ةكس اهنا هل لبق بهذ ةعطق نيرشعو
 هلل اش هتاجاح يف

 لخدف هئاقل ىلا بعشلاو سوريلقالا جرخ لصوملا ىلا همودق ىدأو

 ًارذقا*ئواسن تمرام ًاريثكو ءازهتساةلع دادضالل تناك : ةعبرم ةوسنلق أسبال

 ةماعلا سل ىلا عجري نا رطضاف (؟) حوطسلا نم هماع

 همرت او هب بحرف اشاب دمحغ هتءارب مدق ناراعملا لوصول يفاثلا مويلا يفو

 موصلا نم ىلوالا ةعمجا موي يفو ٠ ةجاحلا ىدل ةدعاسملاب هدعو اهلج نا دعبو

 نويملصوملا اهيذعتساف ةرملوال بيلصلا برد ةدابع هسفنب نارطملا ىرجا ريبكلا

 عوسخب ريبكلا مودصأأ نم ةعمج موي لك امنورضحي اوذخاف ماوسو نييكيلثاك نم

 .نازحا ةيوخا ىوس البق تادابعلا نم لصوملا سئانك يف نكت ملو ةدابعو
 صن ةادن و ىشع نارطملا ردصاف ٠ نادلكلاو نايوركلا دع ارذغلا

 ةيوخالل ماقاو : ريثك قلخ اهيف كرتشاف اهضوع سند الب ميرمب لبخلا ةيوخا
 فورعملا غابصلا ىحتف سجرج نب سايلا سامشلاو سيئر شبح نوطنا سقلا

 أنمايا ىلا ةيوخالا هذه رشتنت تلاز اف ٠ انواعم لبس نباب

 ركب رايد ىف نايسلا نبا سس جرجن كريرطبلا قوت كلذ لالخ. ينو . ؟؛

 نيح دعب اموت سقلا ةياور ا
 نوراملا ىسيع نارطم : نلقي نبته اهنا اهتاراج ضعب نع ةرصاعم زوحت 84 انه

 دومعلا جات ركندلا ندري نورف ةعب رأ هيكتور
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 ءاهدو دك اذ تلاد ٠ هل افلح :كنع سايلا ناي رفملا نينو 1+ ةن

 : ههيلع هدقحم ةدش كي لومي نس انا هع ىتح ضغب يا هكدا 8

 اوتومش 6 فيس نطاق ى :طب جنرفلا ءال جلي ن ينيطعي نم يرت

 ةنايدلا لصأأتسي نأ كولو ةبهذلا هتريغ تفعاضت د رضا الف ٠

 ريفسلا ةدعاسعو ةنيطنطسقلا ىلا ع عرس اف نكما نك هتكري ير اعب نم م

 نيدرام ناي رسنيب ةكرتشملا ةربقملا طبضل انامرفو ةيكري رطب ةءارب لان يبوكسملا

 ةكرب رطملا هتمأسر تيرحأ | 8١ 1/ ةنس نارفعزلا ريد ىلا هعوحر ىدأو

 / ًاديدش ركب رايد ىلاو اشاب فيرش دمحم نا كريرطبلا اذه ىار الو

 ىلا لزني ترا ىار : هير ام لجا نم هفلاخي نا نيدرام ماح اغا نامع رسجي
 دم ىلع هت ءارب ضرع هلوصو ىدلو ٠ ىسيع ناراعملا متزي هلعل الوا لصوملا

 ةيدأت ىلع مهماغرا يف هدعاسيو سئانكلا نم نييكيلثاكلا درطي نا هلاسو اشاب

 هل اورهظاف ةعفارلل هبعش رباكأ نم ًارفنو ىسيع نارطملا كاملا اعدف ٠ قدزلا
 انالوم _:را : كريرطبلل لاق تئرقايف ٠ نارطملا ةءاربو لالقتسالا نامرف

 ىلانيهتنملا بااطفق اهنم ةاقتسف أاماعح و كتسائر نم ةعاجلا هذه لضف ناطلسأا

 اما مهيلع كل قح الق ءالوه اماو مهب داواو كدعاسا كوصع اذاف كتعاط

 9 اقناو الوذخم فرصناف همامانم هدرطف حيصي عرشو ءالكلا رثكاذ كريرطبلا
 س

 ٠ 1 دصوق أما ىدنكب هل لاش لي دح كا أل بصل لو دجوف دوام ل

 اذه : هنع لوقيو ًاديدش امضغب هضغبب ناكه نال نولعنا نارطملا لع هبضغ غرفي
 ايادهلاب وخسي قفطو هلتقب الا ىلياغ دربب الف ىبلق يف ىننعط يذلا راممملاوه

 ةيسنكلا ةسين آلاو ةعتمالا عابف رسج مثارد ىلاجاتحا املو :هولتقيل نيلبسملا ىلا
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 ركلا برلا لأسا لوقي وهو لوسرا ةعفدو ماعط ١| نم ليلق لع ىلصف ًادلو

 عاذو“ حلا كلت خافوا فاني تا رمالا كمل قلاحلا ايس اب

 ل 5 ميلشروا ىلا نارطملا حو هتسادق نم ةيآ كلذ سانلا ذختافربلا

 ندا ,سوي روغيرغ ابابلا ىلا قلطناو ةيمور ىلا 00 مث ناريزح

 هأسأق أم لك نامحرت ةطساوب هنم عمو هبناجي هسلجاو هقئاعو هب بحرف رشع

 اياده هل مانق مثرسحتلو ءادعصلا سفنتب سدقالا بالا ناكو دابطضالا نم

 نم ءالكولا بحت ىتح اهنم ريسلاب ىتكاف هماقع قيلت بايثب هل رماو ةسيفن

 بذعتساةيمورب مايالا كلت فامثاذ عر لبحلا ةلأسم يف ثحلا ناكألو ٠ هتعانق
 برد روص مم اهتيوخا نيناوق نم ةفسأ هدنع قرحاف اللا عتلا:ىسع نارطملا

 نيالا 4 ةظطستلا ىلا نعل ل هتيشربا يف نيتداعلا يرحيأ بيلصلا

 نيدرام ىلا بتك هقفاري سيسق ىلا جاتجي ناكألو ٠ ةيناطلس ةءاربب هتيئارطم

 نال ةمصاعلا يا حعوا كوفر تلالاموت قنا ءدقتني
 ديربلا باودب تهذي رافسالاب اريح ايرطُط هعيسوسق لبق نك سيسقلا اذه

 هعيشف يفامورلا ربملا ىل هركش مفر رفسلل نارطملا بهأت اهف ٠ رخا ىلا دلب نم
 اني ضرب ةينيطئطسقلا ىلا غلب نا امو ناويدلا باب ىلا فطلو ونح لكب

 نادعاسللا  امهنال يلاعلا بابلا يف نيفاّرصلا ىالوقينو ىاطسق تاجاوخلا راد

 'ز تلا رملا ملا بمعتس ىفئا لن انايزسللا
 ةب رطضم نيدرام تلات ءاربر ,ظعنر ةماعلا يف ىسع نارطملا نك انسبو

 ثا اوصع مهنال مهعابتاو كيب لعو كي يجاح تاوغالا بغشب

 38 أشاب دمع ىلاو دادغب يلاو اشاب ىنطصم ىلا م اذءعالا ردصلا :عواف : ةعلقلا



 هو
 سس سس م م ذآ

 كد ساسيسسسسسلل

 تادبو مهيلع مثركاسمب وعم نا كر ايد ل يلاوانثان هنفز عتق

 ةاضعلا ةعاطب نَعح ىت> *١188 ةنس لوليا ف برملا

 نويكيلثاكلا ىفلاف لصوملا ىلا ةنتفلا كلت ءانثا بربف سانلا ناي رثملا فاخو

 اشاب دمج 0 و ايبكلا ناويد يف مهقياضو قدزلا قوقحي مهبلاطي عرشو عار الب

 الو انم تسسا : نيلئاق هتبلط مهمصخ ىل اهاردكو , اتتسالا ل و

 يبان ناطلسلا رمأب 53 نم نالقتسم نارا راعمو كري رطب انا لب كتيعر نحن

 ىلا اياد ثمعب هتعاسلو نعال اتاشا 0 مثدرأط 00 لا هعوحر دنع هلك

 ءفديأ 28 أوعفدي نا مبمصل و نيكيلئاكلا ايهكلا د اف هتيشاحو | كلا

 : قباسلاكة يم وب ةبوانمب عيبلا يف ىف قحلا | مل ىرحا هبلطاو "دا اف م مهيصخ

 سملاو كريم يركلا دبع ير وحلا او ىدنق فسود يي 06 لص وملا 51 ناو

 لي اريج س لاو ريزارزسايلا نبفسوي سقلاو لقدنف سايلا يمدقلا قب :ناوقت

 ىلع مهشحي و مهيزعي مهلا سرطب كرب راعبل ا مك ٠ مئاص ةممن ىنقلا نبا

 )١( ةعاجخلا

 دكلمملا ةعصاع يف مشا ةدع هراظننا دعب هناف ىسيع نارطملا نم ناك ام اما

 ةيىعس٠ ) !؟هه ةنس دومم ناطاسلا عيوش ةءأو د وعاواللا ترتب

 يشوقر هلأ أموت س هلا ةيعم رفاس ونينسحملاو هللا 1 هتقوأ وأو اح رف اياسنف ( ام+ا/

 + ىبنلب وه امفو راتحاف مثاردلا نم هدبب ام لق طوبرخ موخ زواحب»# نا لبقو

 وهو برز ىلع اح كرهه ىلا أ لترم ا مالك ًاددرم ءاردعلا رع ىلا هللا

 فوقولا َ باكرأا باود تامحو ههحوب تماق ةديدش ةفصاعب اذاو : كلوعب

 ةفرشلايف ةظوفحلا مهتلاسر يف مهءامساو هربخانأرق ١



 كرف

 للزطلا يللا ضعيلب تاماين] فولذ نم تلالع_ةضوافمر دلي و كاز ةللقلا

 ناويدلا رخا يف سلجو نويلغلا هل مادقو كري رطبلا دي لبق رضح الش نوطنا

 مديد رومأب انل مع الام نولشم انار قوتي ةقفطوو,كلرب طر لا:ىل انفال "تزل

 تبلط كنال كبهذم نم قجا ناراطملا اذه بهذم نا مويلا تقّحت يثكلو

 انهو ٠ تيل د فوقولا بلط وهو ٠ هيلا نيمتنملا لتقو هلتف ينم

 ٠ ىوقتلل برقا وفعلا نا وهو انثارق يف درو نارطملا مالكل أ اقفاوم امالكر كذا

 ٠ هتان نسجو هاوقت ع نارطلا لبعو منان ءوس ىلع ليلد مكامن هياعو

 للكو نيالا راق ةيخ كونو نازطلا ف اال 50000

 يشثوفرقلا يرز انح سقلاو حيسملا ددع سّملاو وه هيف سادقلا قي



 دور

 رشع (يواح ا لصقلا

 عاّتجا - ةمصاعلاف ةيمورف ميلشرو اهلا هخاس نم ىسع يملا تال ان" 5

 دييدلا لين - موصخلا لذخ  قوزلا هيلط - ركتع بره - ٌةاصعلا ركل ركاسع

 ةوسناقلاب لصوملا ىلا هلوضو طوب رخ برقيةل ثدح ايجي دس ةءارب ىنسع
 نبا توم 514 - اهريغو لبحلا ةيوخا هؤاشنا -- دادضالاءا زهتسا

 رماوا هلاصعتتسا نيكل لا هضغب ع را لا

 هجاعزا--هعوجر -ىبسع نارطملا هجاعزا  ةربقملا طبضأ

 هيخا عم هسحو اشاب يدنكب 5 يريحع
 حيرست -هتافو--رفصالا ءاوملاب هيخا ةباصا

 ةياكش هيلو بحة روطت ا ديلا

 ل يا ل رع

 ةراسخلا هضي وعت

 هءانختساو

 هب بحر للح ىلا هلوضو نيد هناف ىىسع ديسلا نم.ناك اماما ؟4*

 ٠ مارتسا ىتح ناهز :هدنع ماقاف هتمالسو هتاجن ّلع هأنهو هقناعو كريرطبلا

 مهيعار مودقب بعشلاو بئانلا يروخلا ربخي لصوملا ىلا كري رطبلا بشكو

 ..ىلعا ناوطملا نا هديب .ىلوسرلا دصاقلا يربك ردندكلا سرطب ديلا ةقفرب

 رغسلا مووي هنا كري رطنلا

 كري رطبلا عم موي. دغتي .ىمغ ديسلا ناك نيب هنا .ةاقلاب ات ةعقيراو

 قرت اهلسع نيبقرشلا .ةداع بسح ايكر اب ةئقل هن ىبلطت اريل رطل



 0س

 هيلا للملا لجا نعسان لحمل ف لطب اوك : كار طلا ىعدم تنشأ كلذ عمو

 م ةنكل نيتسينكلا_ج داعم هس مهو ةحارف اسال لاو رطلا فرص 0 هضرق

 ا يعدلاب مصخلا دعو امئاو ةءاربلاو نامر 0 6 ا تال

 ةرد ينقل م 5506 ءاثاكلا نمو لاملا عمجب كريراعبلا ذخاو ٠ 0 كلذ

 ةربقم يف هنفد عن :مو مثدحا ١ تام هناف ٠ 5 كييلشا نارا م تلوقن نايكدبلا

 058 9 نجي ىلا اوقيسف مهقوةح نع همج دالوا مفادق ىنومس ةسردقلا
 ادم

 ةقاعيلا هحرج رخاو ٠ ةيدلا مفد . نيشان رك 7 مآ ىلا -كريرظنلا

 ني ا غاؤا كاب ل هلك اف براض ىلع هاوعد عفر ايلف

 ٠ شرغ ةئاوسمح مارغتو حورخا فاغع ناش يلعو يوصخ نة ودشا هلل وق

 فلا ماوعلا نم هريغو شرغ ىف ذا ريس قلع ع سلا مرغت رايسلا نبا ةياعسو اذه

 مب ءوصخ راصناو نيكلثاكلا ناضنا 3 كنب ةنو لانا كمل وع شتم

 نادلكلا ةسينك طبضي نا ةعلقلا ريما كيب ىلع نقل رايسلانبا نا اذه ىلع دزو
 ىلع نوطنا نارطملا فاخ اذهلو ٠ شرغ فلاب اهودفف نامرف نودب اهنا أجتح

 ةسينك يف لصي لو تويبلا دحا يف لزتعاف هسفن
 برهف ةسسدب |هلتق ةىلعا و 5و1 تاوغالاو هفخب را نيناراملا غلب 3

 دقو داهطضالا 0 هللمل ١ 4*8 ةئدس ندا لع حابص نيد رام نم ىسع نارطملا

 يزب وهو نويعلا نع نوطنا ديسلا ىراوتو ٠ .ةسدقملا يضارالا 5 ط مزع

 مدحات ب يف ىفتخاو ةبواكشملا هئاقدصا نم ًاسارح .جاتتملا هتان رلنفللل

 موي نيعب رأ دم

 دجا ةعلقلا ريما كب لعب ذولي نا هل رطخ ًارتتسم ةماقالا مسا ب



 ها

 الق ةعاقلا ىلا دعصو دنعس نب ىسوا هعما يداخ صصخ ساو هياع ني مالا

 هفطالو هت ءارج نم ىحتاو هنماو هلا قرف هيمدق ُط قمارت, زيمالا ُُط لخد

 ىتيامح تذل كنا ثيحو كلتق يف يدل ىعس كري رطإلا نا : هل هل 2

 سلا يتريخ اذا : نارطملا هباجاف ٠ تئش اذا هلتقب كدعا يوفع نع الضفف

 نا اما : نارطملا لاق ٠ هزجيب هنا ملغعلا هلا ماسقاو وه امو لاق هاا

 كتداعسنمسلطاالف انا اماو ٠ هتمذ ةعب رش قفاوي اذ ف يبتق ب ٍيث ىعس كك ريرطبلا

 ا رمأت كريرطلا رضح اذا هناوهو ةىيسما| يتعي رشو ىتمذ ينملعت امالا

 مجراو هدي ليبقت مم ةوهقلاو نويلغلا هل مدقاف : هتمدخب موقال ايفل اناء ضنا

 . اًءيشس تلا ال اذه ادع امو ٠ ينم ربكا هنال هل ًاريقوت ىفدالا مضوملا يف سلجاف
 متخواهب هبعشىذاوكري رطبلاءاذا تلا سئاسدلا لكب هركذو كلب يلع لهذناف

 يئرجلا شرا دهرا ينال ةصرفلا ترضح دق ذا كراع ذا نا راع ٠ العاق

 نم سمتلا ال ينا كنيدف : الئاق هيمدق لع ةيناث نارطملا ىمارتف ءاشت امهم
 فعاضت دقو مسقلا لجا نم ريمالا يضرف : يف نم جرخ امم رثك ١ كتداعس

 ٠ كتيعدتسا ةحاحلا تعد ىتهو ٠ فئاخ ريغ نالا فرصنا هل لاقف هل هدو

 يلع هب بهذ دفلا ينو ٠ هللا ا كاش يسول نولعنا تيب يف ماقاف لزنو هركشف

 نارطملااونماذ ىرجام مهتدحو تاوغالا ةيقبو كب ”يجاح ىلاو هالك
 يتحار مث كتمالس لوا بلطا ينا : لاقف ءاش امهم بلطي نا هل اوصخرو
 نم هبعش ينو هيف ةيصوت مهيلا تدرو دق نا هوربخاو هونمتف ٠ يبعش ةحارو

 ها هعور نكسف داذغب ياو اشاب ىلع ندل
 ا 0

 ىلا لقاف دوعوملا لاملاب هيلا ١اطي ك اري رطدلا ىلا كيب د ىلع لسرا اذه دعبو
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 كغ نال ناكو ةبشانلا برحلا بسب رخا داب ىلا رن ةسأا ىضتنملا يم ةنَنَح 39

 رشع ؤددلتلا سود روغي رع ابايلا هلا 7 أاوعفر 0527 5 روصح دبل

 8 ةيفقسالا ةحرد مبحشنم 0 نا بوب 0 أمال ند ل ه4 يا

 ةيكيلثاك ةماسر مث رجت مل ةريثك راصعا ذنم هنال 31 5 : دل حرفف

 هةقمض ىلع اوعلطاو نوطنا لتكبلا رايدلا كلت ىف َُق نونموملا فرع الو اذه

 ةتعاش نم ايلَسِر اف كترغأ كلا قت ظتفح هلة ةزوطعج ةيلع ةدكاازتلا نويدلا لجا نم

 لا هر ماقأأ 2 نوطنا لتللا ماقتساو : نويدلا بأب را ىلع ابعزوف نيدرام ملا

 قتلاو ا ياتي ناري زح رهس ف 7 أح عدقف حلصلاب ةبراحلا 5000

 2 1 دك لو قي ةرامشلا حصص اقزتتإا نا لما دقو كريؤطبلا اببعلاب

 نب رثت 5! ةكي نهزاتاهلودت ناو هدو اعلا نوظنا نشات فانسف“ةتطرق

 أم معنا يت «|| ةحار هلا اسال نأكو تاوئس عبرا وع اننع هبأيغ كعب ينعا اولا

 مويلا انز“' اءلخ ىف اها عتسا ىرح ىت 4 (ةوسنلقلا تار هلع در ةناطلش ||

 ةعبب ناطلسلا هوم 1 يتلا هت ءارب هلسو عاجلا ناويد ىلا بهذ هلوصوأ ١ كلانا

 يطعأو لالقتسالان امرفو ة ءاربلا ل ٍقوعت ةسدقلا ا دو قفللا

 نيساوقلاو رادن:خلاب اب رهصم مجرو * كلذ يف يضاقلا نم امالعاو ىوتف نارطملا

 اوعحرو نيتسنكلا هونعلسف تناوغالاو

 2 2 ةسل دقلا 4ع ف ىسع لا و نيعب ر الا هعمل يف ىل ولصي قفطف

 ْق 0 ثالث نوطنا ذْنْنلا ىركشاو 1 يناثلا 2 روس م لَو 6



 م ؟ 8

 نيدراميف ًار اد ىرتشا اهسفن ةياغللو ٠ ا دعب اهدمشبإ بشي يلركب داب 7

 هانكس يناثلاو ةولصلل دحاولا ٠. . كسملا صصخو نيم ةعرا 2

 لصوما قا سامشلا هدصق دق ناكو ةسردل عبارلاو ئسانلا عايمحمال«ةللاخلاو

 اذهثبل و * ةسردلل العم هامؤ انح قيدشلا ب اب نرثدلا 3 _ٍ نبا

 ًاروغ أئيد نكو لصوملاب هلها تيب يف هبحن ىضق نا ىنا هرمع لوط داوح معمل

 ةنراطمو ةفقاسا مهنه ماقف اهتاهجو نيدرام سريلقا نم ريثك هيلع 57

 هنقد رمحا ىتمو ىثاب راعم انحويو يخرج ليئافورو سوكر ع قشلتخ لكم

 سوسهلا نم نونا ديسلل.نيدعاسملا ددع لقاذو. مريغو شرع نر سال

 : يشوقرقلا يّرز اذح سقلاو ينيدراملا ميسملا دبع سلا ىوس عهنم قبب [ذ ذا

 يثوقرقلا شح نوطناسقلا مدهتسإ ١ 8*+ قدم رأذا ؟ ١ يف لصوملا ىلا نلقكا

 ىتم سفملا سلوب نب اموث سلا هيلا هجوف يلصوملا ريز از فسوي سلا وا

 سمج ةريسل ةدم هل هيلا ىلا ىتح ريبدنلا اذه. هيعاسم تنحيف ىثوفقرفلا

 ْ ةقاعملا نم ةلئاع نوعب راو

 ىلع هئاليتساو , "روطنا ديسلا رفظ نم ءاتسا رايسلا نبا ناكو

 نم حدقل بضغلا رارشو وصوا دمه ةقفرب نيدرام ىلا لاف نيتسينكلا

 اودري نرا ع الام اسك نيثالث مهياع عزوو تاوغالاو كالا هحاوق ةيليع

 اوعد دغلا كيلا هودعوف نوطناو ىسع نينارطملا اولتقيو هللا نيعسينكلا

 منقل تانيبب ىتاو عافد ىوقا هسفن نع مفادف كريرطبلا ءازاب ةكامملا ىلا نارطملا

 كفرتالا قي نطب ءاوس نيتسينكلا يف نييكيلئاكلا قوقحيو هىصخ يدعتب ةراححجلا

 يضاقلاو يتفملا هققاو ىتح ةءاربلا يف ىتلا ةيناطلسلا رءاوالا ودب وا مهدادجا نع
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 ىلإ لقت ضرط كريز طله ها هئلئاالقر اضياتر ا ةلز دمي نازاقملا و كاغكت باوقعي

 ١ م: هحرل نم يفاثلا ا 10919 من | ْف هيلا هسوسف ن م نينثاب ىدم باح

 ةنراطمونايرسلا سوس 5 روضفيو نائهاكلا هدعب و كيلثاكلا َن اءالا روس د ررذو

 ةالتخالا ةضاير اولخد ثسدح ةبرزاعلا ريد ىلا 7 ٌ لا 4 ل ف

 لالعاب كيلئاكلا حرف ةردملا ع ليلا لا 35 هعابتا ص ا هئادتهاب

 يل اد ىلا لقتناف سايلا نايرفملا اهسالو ةبقاءيلا متغاو : لصوملاو نيدرام
 رماوالو ةناطلسلا نيمار هلل ا همالك ىلا ترفتلن 2 هموص+ َُس أملاو 6

 اونلعا ةيلوكلا وا روصقلا يلاها نرا كانه وهو هغلب و نييكيلثاكلل يتلا ةيالولا

 نايآرغملا : 5 ةوالعو ٠ مداشرال نينهاك لسزا ىسيغ نارطملا ناو 7

 نيرو للاقي كلقخرلا نفل هلال لاقل الاعب نكي ةئامي ةككر يرطب انم
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 نيدرأم ىلا هبأيا 2 هل اقاعسا معمل ِ_- طقلل ًانارطم هثمأسرد نوطنا ديسلا حرف 52

 نيدرأم 2 أارود هوأرش نيت. نك همالثسا-مالعاو ىوتف 5 هنءارب ةوالت

 هيلع او أ رق نيذلاو ابيف لعملا ةرههش --ةسردملاو نكسلاو ةولصلل ركب رايدو
 رايسلا نبا ءايتسا؟١4 ى ةمدخل شوقرق نم سسق ءاعدتسا

 ليكعلاو قيديملا لق ل ةرئارب د ىبلفل كح هتباكش
 ىلا ىسع ديسلا بره ب ةربقملا نع ميعتم ب اهيعشت

 ةعلقاا سئرب هواتحا يريحم“ ءافتقا 55 ؟ لاح

 ةتفر زاغاي. ودعوت -- فلاذ سئرلا ناسحتسا

 همصخ هليحخ - كلذ هضفر

 هللا لوح 58 يريدعم نونا نارطأل ىرح ام ىرن نا يب 0

 ريهس بتك لسنرا ةيردنكسالا أ'.م ىلا هلوصو ذنم هنا لوقنف حرف لأ ةبغ

 ةدم تضقلا الف : وعم ويسوم همساو كانه اهاضنق ىلا هركذ راملا اسنرف ةلود

 ةدلبلا لخد هتقفربو نوطنا ديسلا ىلا هناهرت روكذملا لصنقلا ذفنا انيتنركلا
 ىلا ىغم حارتسا نا دعبو ًالوا نييسيسنرفلا ءابالا ريد ىلا بهذو ًاسرف كار

 ةرهاقلا ىلا .مايا دعب بهذ مت اهلضف ليزج هتلوداو هل ركشي لصنقلا ةراي
 تناكف 2 نم مهلع طبه كالم هنأك حرفي نويكيلثاكلا طبقلا 0

 رهشأ لبق ينو" نآك موفقسأ نال كلذو بوقعي نب فسوي ةبقاعك هربص ةبقاع

 هعسري نم مدنع نكي لو هل افلخ ركل داج سرودواث هل لاقي الجر اوبختناف



 ه'

 7 ةمصاعلا يف 7 ا ناؤطنا/ دينملا "تنام فاعس ريلقال

 أضيا نايرسلاو نمرالا نامرف لاصعتسا ف تاميرب ميسأب قرتملا كيلثاك نع

 ا ٠*6 ةنس املاعتسا في عرش دق سرطب كريرطبلا ناكو ةوسنلقلا لاعتسال

 لع ءاطغ اودازف .ترمرالا:اماو ةراشالا تقبس 5 باح سريلقا كلذكو

 اغا دمجا جاحلا دي يللا نيدرام ىلا مهنامرف لصوو كوجربلا هل ليق ةوسنلقلا

 سبا دلبلا نايعا روضحي هتارق بغو 1١*18 ةنس لوالا نونك ؟؟ ىف اهكاح

 مهتسيك ىلا مهعيشو ةروكذملا ةوسكلا سوسقلاو هبئان ماهربا ديسلاو ميقاوي ديسلا

 ةيرادخوجلاو دو :لا ناب 11 نيفوهحم

 أشاب ىلع نم يدأرويبب الة مهاب م ىناو دق لالةتسالا نامرف 90

 يق بلا رملاف يادار الا نانقرنلا قزق! نيرالا تفازتنز اندعتق هنلاهنلاو

 هانز هللا اهو اعيش نسي ارجلا ةلقمرللا ةاعوكت جا ن

 نيذلا تاوغالا ةفاش لصأتسي نا نامزلا اذه يف دوم ناطلسلا داراو

 نا را اح بصنف ةكلملا ءاحنا يف نيدرقملا هب راجكتبالا : للم

 اوُسدك كاف تاغوطلا مهيلا ت بمه>و ني اناكورلرإ دقريب ىجنا أشاب دمج لصوللو 1

 هليل ما زل ةالجااندارملا انامتميم نا اشاد همت و: نولطتالاو:ةزتسبلاب
 ىددع ةدبسلاب لحرأا | هاصوأف رفاسو أمن أيعا نم ة ةراظن 0 در 503

 لصوملا ىلا هلوصو كمو هدعوف هثب اجخ تح هلعج نأ لصوملا نارطم ظروف

 اهيسالو هتبحصب مهصختساف دعب تأي مل هلا هبعش ءانبا نم لعق ناراعملا نع لاس

 نايلق فسوي نإ سراعب اجاوم لا



 هو

 ةبقاعيلا نيب تثدح ةنبف ربخ هغلب نيدراميف هكسح' أدب ذدلف كب ناعما
 ةنالث دعبو 18*؟ ةنس يناثلا نيرشأ 3 يف هسك ناي رغما نم 7-5 حبا لعو

 دقو لاملا يف ًاعماط نايرفملا هافلا اأو ٠ هليس قلطاو سايكا ةرشع همرغ مايا

 حجت رف نييكيلثاكلا دعاسي هنال هداش سايلا اجاوخلاب ليكتتلا' البق لواح

 900 اوذ هناو ةفيزم مارد كسي هنا سايلاب ًاريخا ىب + و! كاره ا كام

 بآ ٠١ يف هلتقم متو هلاوما ببنو كل هدايا
 ءاريرطبلا ممقفتاو نارفعزلاريد ىلا بهذ ماحلادنع ةلاد هل تاصح الف

 نيدرام ىلا باو ٠ نييكيلثاكلانم نيمبرالا ةعيب هب درتسي الام عمجي نا ص
 ىسيع نارطملاو ةعيبلا هماس نا 0 كامل أممدقو اسك نيسؤحو ةئام منك

 متغاف نيكسملا نارطلل ةسرسدلا تلا نا متع امو ٠ مثديبب نا ءاجر هسوسقو

 اغا ىنطصم هعماو نايعالا دحا دصقو تيحن ايليا سقلا بحصتسا مث فاخو

 امهتيامحي اثيغتسم ةمصخ نم ًالظنسم ةيواكّسملا ريك يكرسلا وياو جيشلا

 ٠ ءاش ائيح ةولصلا ةماقا يف هصخرب مك اهلا متخ هيلع اعقوم اكص هاإسو هايبلف
 مهنكل 189+ ةنس با؟9 ذنم ى_.هرالا ةعيب ىلا ددرتلا ىلا نايرسسلا داعف
 ناراطملا جاتحاو مهريبك ويا لَعو ةيواكشملا لع سايكا ةسمجخ اوعزوي نا اورظضا

 0 ُِء

 ييلط ربو شوقرقو لصوملا يف هل ثعمح ةماب فعساف فاعسا ىلا ىسع

 نه عجر دقينايلحلاب فورعملا جاحلا بوعي نارطملا ناك ءانثالا كلت يفو

 ةرشع سمح ادءام هتيعر بعش كلذكو ةسدقملا ةنايدلا حور هيف سرو نانبل
 امرشا ىلع يرصملا الكاب م ربا ىلوتسا الف ةيبوةعي تيقب ةلئاع

 نرارطملا رثا ىلعو ٠ روبج ةليبق نه ناد رالخ ام 55 | 035 نيكيلناكلل
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 قاقشلا ليج نم هوسبتقا اوناك ام ب”ذهو ةسماهش بترف ةيعيبلامدخلا ماظنناب

 ةاث ىلع هتبوجا نم نيبت 5 باوجلا هاطعا يف اقذاح قطنملا ميرس ناكو

 حرشو نيتعيبطلاب داقتعالا امهيف عضوا نيتللا نيتحتاللا نمو قاشملا نايرفملا

 ندع ةظفل ىنعمو ابايلا نوال رام سموط

 نامالا ىلا ةلئاع ةريششع سمح بذتجا هنا 5 وح ناك ذا هتعيراقنلا ىورو

 نيوعدملا دحا ممسف ةبدام موي نضحت هنا كلذو *ربخ ةرسك ببسب موقلا

 ؟تناف كتنامالا تئطوب كنا زلنا هلوقب :خ 1 هنال هبحاص خب وي

 ن1 تاتا ةيراسلا تاتا لادم تاكل ةردببكلا قرف اةصرفلا هنت: قئروخلا
 ميعص ا ناميالا ىنعم مهمهغي عرش هلع ةوركماو كلذ موقلا برغتسا اإف ٠ ءالوه

 007 ا راماكللال يعلو نان 615 ضيم امو. لاقى هظئارشتو

 مويلا كلذ نم هتنايد ىلا اوعلاو همالك

 رايا ٠* كي نييلصوملا ىلا ١ كريرظبلا ليئاضم فقسالا ين دنمو

 مهينطو ظوفح ةودلعا سو زوغترف ديسلا مهيلع ضرعيو مهيزعي 4 8١

 يروا ىو ةسايسلا نسحو تابثلاو حالصلاب هل دوهشم هلا م مههلع ًايعار

 زومت ١١ يف كلذ ررث و ىسيع ديسلا ةسائر دياتن اًعير هنع ابئان ىدنق فسوي

 نوتات مهسأرتي 3 اورث ! مهضعب نال هلوبق لع لضوملا تعش عمج /

 بلطلا اذه تي مثوقبس نيدرام ياها نا كريرطبلا مهفرعالف ٠ يريحعم

 ديسلا عجري !لاح همودق نورظتني اوناكو ٠ يسيع ديسلا ل وبق لع اوقفتا

 نيرشت ؛و ١ ىنف ردعب نع مهسوسإ ىسيت ديسلا قفطف ٠ هرغس نم نوطنا

 لالقتسالا نامرف رودصب هرشبي يدنق هيسروخلاىلا فتك 1١*18 ةنس لوالا
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 ايا لصوملا ممسأب يتلا ةنعسنلا هيلا ريس هنا هربخاو دادغب يف هلجستو

 اهدعيىتلا ةئسلا فو ٠ نيررْملا نيب أم كال ةرايزا كريرطللا ديسأا مودق لماب

 لا ا ا ل عم ةسدقملا توي زلا ةيلصوملا ه:يشربا ىلا لسرا

 ةرهاطلا ةنرو كي هنع أبئان يدنق فسوي يروخلا ىمسو اهئانبا دحا ميهربا

 أموت رام ةنروخ يف كريم جركل دبغيروخلاو

 ةدوملا تددحتف مهموصخ ةفلاوم نولواحي كاذ ذا لصوملا كيلثاك ناكو

 نا ىلع ةدوأا اوصلخ مل يشوقرقلا روطرط ادلي سلا : واو مهضعب نا ريغ منيب

 و أمف 5 5 شوقر 0 ردا ُُس ءابولا دعب ىلوتسا سيسقلا اذه

 اهلسرا هل لاسر يف رهظ اك ينب مركلا دبع سامشلاو ليئاخيم فقسالا ةافوب
 لصوأملا ىل ما اهذفناف اه اع ىسع نر ارطملارت رثعف سأنلا نايرفملا ىلا نيدرام ىلا

 اودع ينب ممرالا دبع ىامغلا ناب 71 « فَ ام اف بتكادإي سلا ناكو

 دقل » هيلا نايرفملا باوج ناكو «مهتعامج تختراو كله جنرفلا ةعامج ار

 رضحو )١( « يدنق نبا يروخلا فسصقي انرشبت ا لمالاو كتراشب انحرف

 ةرغاظملا ءانثا اهيفو موصرب ودعت اجاوخلا تيب يف ا ادلي سقلاو يروا اده

 5 :اشاو ' ةوادملا همضفك اع ادلب سقلا فسوي يروذلا باع ةلدابتملا ةدوملاب

 1 5 حاس ىرولا فرصناف ل لرووعدملا اهأ أرقف نيتلاسرإ رهظا هئاير

 0 نيلجخ

 نوادا.تي ناي رسلاونمرآلا نيدرام كيلثاك ناك كلذ لالخ يفو ""'

 ديسلا لأن أمل هنا كلذو ةرع لوال ةوسنلقلا لاوتساةةنسانق يناهتلاو حارفالا

 كيلثاكلا نم قدزلا ةمل لطباو هيلع رصقنا ملثم يددق نبا ىلع نايرفملا دقحأدي ١

 م1 زر



 جه ؟ ٠

 ريد يف يقم هنا وصوا دم ىما هيلع ىراصنلا ضرعف ٠ دإبلا لاوحا بترو

 هوطعا |.الا مل هلسي لذ هسوسقو مهئاراطم بذع دقو سانلا جرختسي نارفعزل

 هلاك 11 لارا اون نط لكنا قا اجو شرفا كاللانةقجوارأ ةيقفو
 رضحو ةلاخدلا للطو عاطاف ٠ نامالاب هدعي و ةعاطلا ىلا هوعدي وصوا دمع

 هبلط بسحو اهعفدف ةقيثولا عفدب هرماو اريك اغلبم همرغف ري زولا يدي نيب
 ىلا هلوصو ىدل هناريغ ٠ لاملا - شيا عم ريدلا ىلا عوجرلاب هل نذا

 ؛ربب هنقرأ تيكن هلل ورا سلوم لازال ءلرلاق اوز وطكناو ١ بوذا رياللال كفرق
 تا ةرجاب هنوسرحي سارح هبف ماقاو ريدلا ببنف بنذملا دجي فريدا
 كارو كابن وزاط كابول ملت اقلب ىلإ. ككيعب هيو لح

 زم كف براه اويياوا 1نيع لو ذللك رطب نا ةقاعلا ىأر ٠ اضيا

 ناني نات جالا ةعن ملل اوحتثو مهدنع مثولبقي : نأ" نيكلئاكلا نم اوسعلا مدض

 موباجاف ٠ هداش سأيلا اجاوخلاو نمرالا ينارطمو ىسيع نارطملا روضحي كلذ

 ركذ متفذح اذا ينعا كتيب نم ناوئزا متين اذا الا كديعاومبانل ةقث الانا

 اوداف ٠ ةعباتتم سيدادقلا متلعجو ينامورلا ربحت متعضخو ةعدلا َةمثا ةعسلا

 و و أو مهسوسق للبقا مايا ةرشع دعب و ٠ طرش ام لك

 صحاو وال ءام سركف ٠ لافتحاب نيعبرالا ةعبب ىلا هسوسق عم هودخاو

 ذا ني دعو سدقأالا ايوااتلا اديعو دوعّصلا ديغ اودنعو بانلا دنغ هوعضن

 ةسح ةلداس امانكلا ىلا ددرتل فئاوطلا تنك



 ١ عسامللا لصعلا

 فاصوا--ني“داضملا عدر--امنفد ملم“ 7 يإ جركل دبع سائشلاو لصوملا 0-5 ةافو < "مب

 موصخلا ءارر بدك 27 هع اباوت هتماقا -لصوأللا 0 ديسلا نييعت - لققنملا ىفقسالا

 ةيارحب لصوملا اح دعو -لالقتسالانامرف ةءارقو ةوسنلقلا سبل ةلفح
 سايلا لثق لع ةرمانوم - ةئتف لجأ نم كتع نسخ دخيكس لااا

 مولا نابعالا ةدجن-- ىسع كيلا لتف ُْق ,ىعس د -هداش

 كسلا راهحا-.--نيينب دراملا لصوملا ةيشربا فاعسأ

 ديسلا ةكلثك - ةكلغكلاب ينايلح

 م مارة باح راقن يه

 نيدرام يحاوض

 3 رورسسمنوييلصوم ا نك انبا سف اي ةدسزهناسن هسلل رهش يفو م ع مب

 ةلمخجا نم بيصاف اهيحاوضو لصوملا يف رفصالا ءاوهلا رهظ لالقتسالا ناءرف
 0 ف نيكلثاكلا 8 يب ر !كتنع سامثلاو اناحوي لد اخيم كفقسألا

 رع 257 .بعشلا امها كف ٠ شاحلا اثالثلا موي افوتو نيناءشلا دحا 2 لو

 5059 اياخي انحمبمواق ةرهاطلا ةعبب لخاد ربقلا امهوعدوي نا اوعمزا الو

 تيضقو ةنتفلا اوعنف هيساوق ذفنا ربخلا اذه كحل غلب املف هباحصا نم رفنو
 اًءاش امك ةنفدلا

 هنامز ىضتقم سسح 5 الفعاوو 0 ماع فوت ايننقنسالا تاكو

 هراشب فقسالا رفغتسا موي هللذت نم رهظ اك ةريسلا نسحو عرولاب هل ًادوهشم
 (.ءاوم سفقطلا احم ةينايرسلا ناحلالاب اريبخ توصلا ميخر نكرم نيكل يح



 هم

 سلمك ةليارنب يفو ةسفن ةعلخ ابعمو نيدرامةينارادمل هعماب 00 . هيا أعمل

 لصانق ىلا ةيصوت لئاسر ريفسلا هلس رفسلا ىلع مزعاملو ٠ نامزلا كلذ ةداع
 ينامع بكرم لع رحباو نينسحلا رئاسلو: هللا ركشلا مدقق ٠ دالبلا يف هتلود

 فداص سدور ةريزج بكرملا مطق نا دعب هنال هللا ماكحا قمل ايو ٠ ريغص

 دينا ةوأإ اي كانيغ بواجي لو اكو ار ظنت: ىلاو .اشاز : لم دهنحلا نعش ةرامع

 كلي طلي كلاب كابالا انك هلت نح ارغيلوك زل: فلإخ ةؤومشم توداتسلأف
 هزاع نيدو زتتضو دواز «اهقتركلا: ىف م.حلمج يف نوطنا نارطملاو باكرا

 حرفلاب همح لد هلل ناريغ ٠ تغاو هرما يف ر اةحافناري زح رهش

 ةقاودت اي ذل طلادو ان ير وثام قدما ةفو زكا وم رطب كوز رانا ناكر
 ىتلا دالبلا تم ةبيرق اهنال بلح يف هتماقا لعجي نا يلوسرلا ىسركلا لع

 نا ان - ةعاش كلزب تانيا دخاو قال دق ةناكوةةئئال طلا اممطوتست

 نمو سدقملا عمجلا نم كلذ بعشلا سمتأا اهيف ةفئاطلا ءاحنا لك نم تدراوت
 كا فشلا كاراولمتلا يطعأ كام ا ااشفاج وعل زدرا ناكل
 لال ةوسلقلا نبال وهو اهلا هلوخد نو 18٠٠١ ةنس نلخ ىلا لقتناف

 يف لح 00 نكلا كلذ نثمو (1) ة 0 نان -ةرم

 نمو ٠ اهلع االسم كلفلب مهضعب ن6 ةاريطق/كناك< امنا جوطشلقلا لاغتسا

 ديدجلا هرقم يف ماهلا كريرطبلا عمجو' تايشربالا راس يف ترشتنا بتي
 يري رطبلا يتبركلا اهب ىنتغا ةنيم ةعتماو ةميدق ابك

 دا ا ةتسسسلا غ0 د“ ١“ تميس س مس سس سحايب سس سسسسسسساسا

 باجي ةيالقلا يف ةظوفحلا هتروص نم نابي اذك ١
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 مكيستسملسس ا

 ثتدرو نارفعزلا ريد 0 يف هدحو ىسع نارطملاقب امل كاذذاو ”

 موقي ةيذيطنطسقلا يف الكو ءاقا يلوسرلا يم ك1 ناني جراجأل نايغألا

 ديا ًادومم ناطاسلا ناو مهسوقط فالتخلا لع نييقرشلا نييكيلئاكلا حلاو

 ةاجن يف اومهو نونموملا حرفف ٠ نيدرام ىلا اهتروص تفاو ةءاربب لكواا اذه

 ناله قر .ةريح ىف عقو دق ر رابسلا نبا كري رطلا ناكر: :ودخف يسعي ا راطلل

 اقيرضا قفارو ةكرب رطب ةءارب لصحتسا دق ناك ةمصخ حيسملا دبع نارطملا

 نا اماف 1 كنا لوقي رايسلا نبا ىلا لسراو ايلحسف نيدرات 18 ىلا

 ةك امل رضحت وا طيسب ,بهارك ثبلتوكاوعد ببسب فرص اك انيلا ثعبت
 يلاعلا بابلا ىماواب ديدوملا كري رطبلا لكو ردنكسا انح يبسدقللا م

 بربيو وصوا دمع رظن تحن ىسع نارطملا كرتي نا رايسلا نبا راعضاف

 ةصرفلاهذه نوكلئاكلا منتغاف' هناي رفم ركع ناك : ثيحب قيضييمةيزرقا ىلا

 وصوا دمحم نم اوسمتلاو 0 ةنس ناسي ١١ تبسلا موي ريدلا ىلا اوبهذو

 اوعجرو شرغ فالا ةعبراب ص هوطعا نا دعب الا هو ش ناراملا قالطا

 أديهش سانلا ةبستحاف ادك بوقعي نب امليا تدب يف لزنف نارطملا نيدوام:ىلا

 :الئاق مخي وقيضا|نمهلىرج ام مهملع صقي ناكو هنمكربتلل هنودصقي اوقفطو

 يف ءانهو ينطاب يف .ةحارب رحأت مرمو عوسي مسا بدنا يتاقيض يف 0

 ع
 هيح تن 5357 دادغب ةيالو ىلوتمل ١ اشاب ل زوأ |مدق مايالا كلت فو

 © اني نيدرام ىلا لسرا ريبكلا ديعل أ موي يناث ينو نيرحو روصقلا ىتيرق نيب

 يدر للا اح امشاب يجكتفت ةقفرب انآ نانيز همسا ًاديدج



 ندم

 ماعلا لصعلا

 ةماعلا ىلا هرفس - ني.درال انارطم هتييعت -ةفرشلاف باح ىلا نوطنا ديسلا لوصو 7
 : سو : "ك3 2 5 0 10 :
 أضر يلع بصن عع لالقتسالا ناهرف را كريرطبلل انامرفو هسفنل ةءارب هلم

 نوطنا ديلا ةرداذم-ىسع ديسلا ذفني نا هتيصوت -دادغخب اشاب

 كريرطبلا لقن --اهيثنركلا ىلاةي ردد كسالا ىلا وزخا -ةمصاعلا

 ةاحن رايسلان باب ره" ؟17اَحّىلا هينسرك نمرطب

 هب زعل تيوعوا لم هقين وب ىسلع هكدا

 دهم هعمل حاشاب يلع ودق--نياموملا

[.. 8 
 ىلا نهبقاعيلا اما وصوأ

 قدييكازيغارت كيلناكل)

 ةولصلا

 مهجههههل ل

 قظكميلا:تضززوو لاح ىلا لضؤ.دق'نوطنا/ارطملا ناككاذاذاوا.

 يواسنرفلا لصنقلا علطا و متغاف هقبفر ىسيع نارطملا رابخا ةيوأح نيدرام

 ىلا غمر اهذخاف< ةمصاعلا ىفاهتلود ريفس لا ةضوت تدك ة لسو :فسأتف اهيلم

 اوريخادق نيدرام_ ءش ناكو : ةورجس رطب كري رطبلا ديل اهلسو ةفرشلا ريد

 اكذدعام نوطنا نارطملا 2 نأ اوسقلاو هت دعأسم اولطو ممداوح لكب هتطغ

 نيذيدرأاملا ا ٠ هقئاعو ابح م هئاقل ىلا تي ٠ مهةفاوف . 0 0 03 3- 7 0 20000 نك

 نييكيلئاكلا لع فطعت ًادومم ناطلسلا ناب هرشبو ٠ مهل أيعار هوبلط مهنا
 نال لاقو.. !ةكلفاكملا ديغي تنك راكلإل, ةدقاثماو ةكراطب. نم ملالقتساب ماو



 ها

 لالق: ةسالا .نرامرف لصحتسيإ ةماعلا ىلا هلسرن سبا لجر ىلا ةيباع

 60 كدبأبا انا ةناثلاو انتكريرطنا ةدحاو ا نيتءازلاو نوكرتلا

 نعتساو رفسلاب لجمت ةيلصملا هذه ءاضقب كنم ردجا لجو ايِدَنَع سلو لاق

 ىلا هتقوا .نرءظف ٠ اسنرف ةلود ريفسب امسالو ةيكلئاكلا لودلا ءارفس
 اسنرف ةلود ريفس ىلا لارا سو را راذا رهش يف ةينيطنطسقلا

 دقثا يشحولا داهطضالا رابخلا لَ ىلع علطاو لئاسلاد ارق الف ويملك وون

 ا ىلاعلا بابلا ّلَع مالا ضرع ريخأت نود نمو ةيواسنرفلا ةريغلا هف

 نيقاشملا دابعتسا نم نيكيلئاكلا لالقتسا نامرف رادصا يف ةقباسلا هيعاسم

 ةثالث هراظتنا دعب نم كلذو ىنتب ناك الك نوطنا ديسلا لان يفابر قيفوتبو

 هل لاقي ءارزولا دنع هيجو لجر نيبو هنبب 55 ةدملا هذه يفو رهشا

 دياكيو هموصخ دنع سوبحم هنا ةقفر ىسع نارطملا نع ةثدخ لقزوا نبا

 درك

 ائاوناكن ا دعب دادغبل لاو اشب اضر ىلع تبصن دق ةلودلا تناك

 لصأأتسيل ةيماظن كاسع عمجيو دبتسملا هفلاس امئاب دوادبراحينا لع باح

 ىسلغا نأ راقب ناس اذه نم يلقزوا نبا سمتلا : هب راحكتبالا ةفأش

 يذ رخاوا يف نوطنا نارطملا لان اذه دعب و ٠ كالذب هدعوف هيدبطمضم نم

 ةقدصم خسن 59 يف لالقتسالا نامرف ةيرجحم ١١55 ةنس نم ةححلا

 ركب رايد ىلا ةيناثلاو سلح ىلا ةدحاولا لسراو ٠ يلاعلا بابلا في ةاهسمو

 تاججستف ٠ لصوملا ىلا ةعبارلاو فاًرصلا انح اجاوخلا دي لع نيدرام ىلا ةثلاثلاو

 لانو ٠ ماع حرف ببس نييكيلئاكلل تناكحف ةروكذملا ةيلحلا تاموكحلا يف



 ها :

 لكل مئاط يلا : ليئاربج نارطملا لاقف حسبسملا دبع نارلعملل ةيكريرطبلا ةءارب
 ةليوط ةدم )١( غرمطلا يف نايرفملا لح ولدس نفسلؤدلا هدمت كرورطب

 نم ةءاريلا دورو رظن: فان يف ماقاف هقلطاو 100 ينثا همرغ ىتح

 نارطملا هل هر انبأ/ لك. هواه رعب كلا كفا 5 راشلانبا مسابيت له لجيل

 تايذم قيرط ىلع ىنلا ينرصعم ةيرق ىلا برهف حييسملا دبع

 قفط هلق ِط ةيلالب يىلاها ناي رفملا نيقلت هغلب الفى سع نارطملااماو ؟؟ه
42 
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 ةيرقلا للسير هةحوز مادق | ملظثسم قوام للدتف همع امل هصرف فرتي

 حاترا ال ٠ هلالغا كفو هبرض كف اي دنع هفإتعفشو هل تقر: ىتج

 ءازنق زم كابو الي اهم قلعتو حطسلا ( ةلدحم ) ةنوردنم هب طبرف دا دحو

 هيلع تماقف لفسا ىلا هسفنب ىر مث ةيواه ما هلحت لجأ لهجي وهو رصقلا
 قيرطلا ىلا لصوىت> انيوملا يشي باسناوممافغتسات (يفتخم دعقفةيرقلا بالك

 رجفلا علط ىتح نيا ىلا عي ال وهو ةسمادلا ةليللا كلت يف ريسي قفطو
 صخو همساب نرارأعملا اعدو بالكلا حبن نم هبتناف ةيرقلا سيئر اما

 :رارطللا ناكو ؛:هبع هكري رطب و نايرفملا بيجي ايف راحو ًارثا هل دجي لف هنع

 ف لاقف ًارييك اياب ملو كويدلا توص معسف ةيرقلا ردحض يف اهئات نيكسملا
 4:م بره هيسذأا رصقلا هنا لع بابلا لخد الث ١ مي رتسال هلخدا : كسهن

 عفشتساوةيناب ىلا ةيانعلا ريبدت ىلا هسفن 5 ع ب عرشو متغاوهحورتقاضف

 لعتاما كليك نا 1 لاقي الغل ةييزقل كنت وامان ا هتدامك, ةسيدقلاب كاونملا

 هسبف هربخك ري رطبلا ىكحو ريدلا ىلا هذخا مث ؟كببسب انثوبب برخي نايرفملان ا
 شيضطا لا ادودمم مرحلا ان تس يشخ م هلآ



 هاه
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 ىتح ىرسالا ةاجن لجا نم ةولصلا نمنورتفي نويكيلئاكلا نكي و
 فسويو رونلا دبع ةبةاعلا سوسق لع داليملا ديع ةليل ضبقف < احلا مهياجتسا

 كسوف ًّط ثتصم 5 لق ٠ لوقي رب رطنلا ىلا لسراو ميعو روساو

 لا 0 دتشاف ٠ هسوسقو ىسع نارطملا قللت ىتح مهتلطا الف مهبذعال

 فنرارطعملا اكلم ةيرقلا سيئر لخد كلذك وه امفو ٠ موي لك مداحي نك

 ذخاو نيدرام ىلا اعجرف مسيسملا دبع سقلاو ايليا سقلا ليبس ىلفت اناق اك هدي

 نارطملا اما ٠ شرغ ةئامسمخو افلا ك احلا اممرغو هتيب ف ىلصي امبنم لك
 نارأعملا رضحا مث امهيذعيل مداخل كري رطبلا ام.رلسف هجاج انح ناب داون ىف

 طب رو طقف لاورسلاو صيمقلا هيلع ك1 هب وُث نم هتي رعتب رماو هخي وي قفطو

 برشي كري رطبا تراك (يقلتسم نازاعملا ناك امفو ٠ داتوأب هيلجرو هيدي

 55 هردص لع هضفن ةرمج غبتلا راص اذاف هخب ويو نويلغلاب ناخدلا

 "5 لآقي نار أب نأك م ثيغم نم ساو ٠ ثيغتسيو كبف هداج ىوكي و

 راما أص اذاف يناثلا نويلغلا ت :رخدي اهي ر ضرالا وحن ههجوو هربظ

 هسلب و هيمور نم هلا لسرأ يذلا جاتلاب هريعي ناكو لبق ٠ هتبقر ُط هضفن

 (1)هلهاتست يذلا جاتلا اذوه الئاق هسأر ىلع هسكيو. روفضما كوش نماعق

 نم لوالا تبسلا موي نيدرامىلا برهف ةصرف انح ناب رلا دجوكلذ لالخينو
 نارفعإلا ريد 0 8 هدهحو ىسع نارطملا ّش و موصلا

 هب واسارفلاب يربديع» دبفلا رابخا نع ١



 ها

 راهنلا ُْف 6 رد»و ليللا لا هر 7 مدلج رما م ناعز عر أ ريع نيشال اورعسأ الف ةءاطلا

 مهمد ص ثيغاربلاو مشارف ليزلا نكو ٠ طمتف ءاملاو يخل مه مدعي ناو

 سجلا ُط نيميسملا دنع ةعاقلا سرح 9 نأ ارطملا قياضتف « أو رجالا لل ف

 فلكيا نا مداخل ني نسعي هداج ءانثأ كي ناكو ٠ مهتكراطب يمرك ريد يف

 هذهىلا كتابرض حو نرارطملا هل لاق ٠ 9 اناو عنصا اذام لاقو هل قرف

 حاتراف -ناعفف نب زمشت "كنا نومهوتيف :لولوا اناو همادق ةاقلم تناكو هعدزبإلا
 ا ل دبه زن اكس وقار لااومالا ىلا لنا يلغلا نلت شم نال طبل ناكؤتم جليلف
 نارطملا أمس الوةيمسيعتا مم رضي نأ نم حتسإ م هنا ىت د رمال 0

 فاتملا الا تنم نسل ن كي مل ةنأ ىلع تطبح هيعاسم نكلو هيلا ا نودتري م

 دمج لبقي نا هللا ن اشو ٠ سالقملا ن ائبالا لع توغو ام اننا : 0 أو

 أعم 0 1 :نافطلاو قرعلا نم اكس هنال مهجر اض لقع رينو مثايأ ءاطخ نع 1

 8 وقدأ» :ةءامف كل لق : هييحيف مولتق ل ٍك 85 رطبا ثم ناي رغما ناكو

 ولف كلذ عمو : سيك نيرشعو ةسخ ىهنم لك ةيد ذخأي نا ماخا ديعو الول
 ىلا رابخخالا تغلبو ٠ هتيد تءفدو توملا.هتقذال مهنيب نوطنا نارطملا نك

 لاكن ةيماخ قايرطملا َط م داكوف رطقناف نيدرام يف نيذلا نينموملا

 5 رسم ةتاحش 59 نوطنا نارطملا نوضرح سلاح

 نا فاخ 3 ل ا ما 0 ا نإ يبيع تازطلل ىازالو

 ىئرو ديلا كايشو هلإلغا ملل تاذ 0 ةمب زحل ٍِط أ ةرلعف هتعاج ددعت

 )0 ايليا هلل لدا تست لب دنا تلي ت هر خم #2 هلأ نيو
 هوعحرأف هرثا 2 و مادا ل | هس أف هني يف كاذ ك كريز طرأ | غلب و "ريكو املا رثو



 ها

 مقض ىف ىرسالاو مايا ةعضب ت 0 ضقةناالو' 4. :لعت يف دازو هدو.ف لمشو انامف

 انوجنو او رتشا حيسملا مد لجحا 0 أوقب نينموملا اع نارط هاا لسرا

 نكرر نك مالكلا ١ ادذهاو هع“ ألف : ءوس لذ < نم 2 هلا ؟اجن

 أو األ ا ف نارطملا ةأج نايعال و كالا نمهاو مللاف ناش صااو ءاسنلا

 أاضيا برحلا اع رضلا هلمحو هسفن تقاضف ىسع نارطملا اماو ٠ ةولصلا ىلا

 ريدا 1 اكس واذالمباطيج رج رح وهب 0 0 تيل امحوهياجر لالغا كف

 ىارتو هنأا هحئاف ناي هيأع تاع ٠ هب ريحاسأ 4 55 ِى لاف كَ اربير طباا الا نيعان

 ى
 ةواسقلا هدبب ىناماعت ىت م ىرج ءوس يا ىرت : الئاق املي هب ةيمدق ٍط

 م

0 

 فنرامالا نا يل تاقاما نا علا لاق ؟ ىنم ىرج و القد بك

 رك قوف كيسرك مضت نا كل لقا يك تاق معن لاقف قح ىيناكل
 اطساا ىلا ه هلخدا 5 نا طال اع اووف سانا طظيفاسا 5 اده للاعو

 ونأا ىلااو هاقق أو اى أو

 ىف ماسلا د.غ نارطملا ةمواقل 6 رايد ىلا ا 8 00 ناذو

 نا فاخ بربي نأ نيثرع لواح ىب 1 نار 8 37 نا هنأ الف ةك 17 طنااب يعدملا

 ىلا نارطملا قاسو ريدلا 7 داعف هعم دا الا داق ناوا هذن نم تافي
 4 رقلا سيئر هينلسو لأ ىقرم 2-0 راسم دعت ىلا ة.االاب 4 ٍِش

 هيرعلا راها نعلو . 7 لاف تارم ثالث هداج ٠ هدلنع ةهساحت ف هنا ع وه

 ركز نارلعملاب ريدلا ىلا داعم ٠ نكما اذا ةليغ هولي نا
 م 6 وأ تيطعا لقو أو٠عم 11 5 نا ناير يزل لاق اميل ييلاولا 533
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 أيد ىلا كح وب و ل اريح

 منج



 هأد

 لفانلا نر يؤان لزاما لوبن أو راكع اعلا نال ابابلأ'«رللا: نأ ةكللذ ءانثأو

 ماحلا 1 ناي والا امل. ةيبم ىدصتسا ىل 1 وأ تلا وح- ن 1 رغملا اط 0 ماد االو

 57 و حيسمادب عو 0 ايليا و هسوسفو ىسدع نارطملا لس نأ بلطو

 لو 1 ١ نارطملا ىلا خلوا امناو كريكياالو ا ال لها نايرلا اذه ناكو هحاج ني

 عمل ٠ هيلط ىرجا اذا ةيده 0-59 ا 5 'ايرفملا دعوو هحي مار ْ

 يكل اريك الام الويس قطو ك2 رطب مسأب مهبلط نيذلا موصنخلا رضحاو للملاب

 دارالا[ كيلا فطر هين علوا كار ظل عملا تحك كلذ يلا نكي طذاو مرصني

 كومان أ مهلصوت نا كايا ما اداف ك 500 ناي رغما ملط نيذلا موصخلا

 ااا را ةسق مهم ل 3 اةلافاول كربعاو م مظفحب رعأ يلاولا ةداعس 0

 زومت رخاوا يف ديدجلا افايق ديل ءرسالا ساو سطاليي ريظن اذكه بتك ان

 01 مكوصو ل ىلممو ١ مهني و ةبمنرطي رصي كد ايف ناير هبا مهفاسف | ل ٠ هيد

 ناكف ه رحخ مهلخد ١ لب ىدرب مهماكي أو هذد اولقو كرير طللا ص 0 ردا

 ةلعي ائيساذؤللا سرشلاةهناب رغم نم ًافوخ الا مهيلع دع لهنا ىلع البلد

 لاّيسا دق ناك يدمالا حيسلادبع هنيراطم دحانال امس الو ٠ هلتق يف وا هعلخ

 نك 2 7 رطبلا ُُط هءالمتسا نا ات ل هعاخ يف ى عدس رو هيلا نس راطملا خوف (.ذاجت

 هلامثها ىلع هخيوي هريعج كلو كذا .ةري> يف رايسلا نب مقو اذهو 1 اغو املظ

 كطخ نولواحن هراصناو حييسمادبعو : . 4و عقوو 4ن رق نا كعب ميوقلا دقتعلا

 لماهل قبب مذ ه (مصخ نمرالا كريرطب لعجت نيكيلثكلا دعاس اذافهنم ةسائرلا

 سايلا ناي رفملا ىف الا ةدعاسملا

 سوسقلاو نارطملا ببسب نييكيلثاكلا راكفا تيهلتخا مايا دعبو 54



 ه١

 رراانصخر انيدعتو كسفن بدعت ىتم لال رب رطل اولاقو ريدلا ىلا اوقلطنا

 رهظ اداو ١ ىسلع نارطملاو نك كانعتت كل رهظ اذا 9 ىامازوا قد نع

| 
, 

 ٠ لداعلا تن ١ ,ايدلا برلا ناويد ىلا اناوعد مقرتف الاو ٠ ىدا نود هيأ مس .لخ ان

 دع يو ناآلا اوفرصنا م 4 لاق م ريددلا ف نايرغملا دو>وأ ب أ ف رات>اف

 مويلا فو قحلا نع ثحلو انم رشع انثاو 1 رشع انآ وطبق 5-5 1! .ةدسلا

 ىرف 36 مرثكا لجر ىنئام وحن اودحوف دعولا ب٠سح نوكيلئاكلا رضح نيعملا

 اوسلج ةيقبلاو ةثحابللا ممم رشع انثا ساجو رشالنايرفملا موعمج دقني دبع روط

 اوفاخ كلذ نوح نا 3 ىأر اذ هولا هر ارخالا كور اطل مسا ايلانل ا

 | وقل ا هأ وهب مث رص نسا فرع دا و عوجرلاب 3 رطبلا نم اوصخ رتساف 0 رس

 هيف نول صت 0 35 نيعاس يناف

 أ يراطبلا ةقاقن * يبتيرخ قوبكرتل لاو كنز ك0 نير اطل جف
 بع ىلع ةعق و نك - طسا ىف ىدع نار طم جدا ىر مسالا ديدحت رماف

 سوسقلا اوحرطو ٠ ةراحجلاب بالا هيلعا ودسو ينارام تسلا "بج هل لاقي

 ع امكاحلا ءارونم راثلا نارطملا نينا وصوا لغ 5 ّ هروحرم هرج َْق ةزالخأا

 هياع اودسو لبطسا يف ىسع ناراملا اوسبح مهنا : لاقف هنع خابطلا لاسو

 ةراحملاب بابلا

 وصوأ ل لخدف ٠ انحوير 8 ةعبد ف سمر | ىلصي 3 رطبلا نكو

 برصي 566 هعوأ طر مف ل اءدطسالا بأب حتمي نا سلطو ةحاحلب دمه ,حاو

 اوبا ادا َهِلَل لك يفىرسالا دلحيو هسرحي امداخ فقواو بابلا مستفو هفاذث لئقو



 6 + راب

 ا ازيرا فاجن نإ مرحلادبع 0 نابنل دو و٠هععسار

 اوما رقرتاعقلا مسرو ٠ يطرب ةنرو مس قيفر ىواعرف فسوي سفقلاو

 8 0 موو 97 يفوت يذل ا اعاقفم ةيارل اهاكنوطئانفب

 وخاز ةءاملل سوخلاب سقلا ًاضيا ممرو ٠ الي وط ًارمع
 الكا هينقاللانلادلاار عطني هذ كريرطتلا قهدرماب ىققسالا,لقاتدف ناكر

 سامشلا هاخا نا ديب ٠ مئاص ليئاخيم يروخلا ةبتكم يف ىتلا ةينايرسلا بتكلا
 8١؟؟ةنس ناريزح ؟4 خيراتب كريرطبلا ىلا بتك لب ضرب م اص ليئاربح

 رثكا ناو هنم رداص.كللذب مالا نا كريوظتبلا:هباجباف>»: فقسالا نم يكتشي
 لاق ىتح ةفئاطلا عفن ةياغل موحرملا هوخا اهذخا ةفرشلار يد ةنكمل يف نك

 ثعلاو رابغلل بتكلا لعجتو ةفئاطلا ةدئاف نت الف رجاتو سامش كلا : هل

 الا هيمو ف ةبتكملا كلت لع اصرح انهاك مري نا بلط لب نعذي ملف

 اقباسا|هاطانلتي ناكا 5 نشومو سال دباو درعس ىف هتراجت ىلا داعو ةيسونمقلا كرت

00 
 هتفلاخم ىلع ةيعيبلا تاصاصقلاب ديدهتو خيبوت كريرطبلا نردل نم هيلا ىفاو

 ةرصبلاىلا شوي رت دصاقلا هلسرا ىتح 17 سوغنلا م فينو 1 )١ عاطاف ٠ نيناوقلا

 تدد: امنع انذار || ةعكلا أماو ٠ اهيف ىضقف

 اردعلا دكا باوماقنا لوقت 'قلنعو :نوظن |/قيئارط املا رابخلا ىلا مجر كلو
 امهتعن هيف رشع يناثلا نوال ابابلا نم اهلئاسر باوج درو ليئاخم فقسالا

 جات عم ةيحور ةينيد تدك ا ادق كلل لشاراون نيديمألا كييوخالاب

 لصوملاب ئاص ةرسا تيب يفوةيفقسالا ةيالق يف ةيدق لئاسر نع ١



 6م 1 ٠

 لاا يل | مسا ءاريرطبلا ةطبغ ثالذك دفواو يفقسا متاخو بيلصو

 ماع حرش تنرقف بءشللو اب هل تاكرب و امهتادو امهتريغ ص ءانث نمضتن

 ٍِص | ملاعيل 2 ,رطبلا ةرايز 1 م نا نوطنا نارطلل رطخ كاذذاو

 هللا ةيأن | بعشلا عدوأ اف نيدر اهئاذول لما ال ذا هيلع ة .كارتملا نويدلا

 لوألا نرشأ 5 تسلا 00 فب 1 ىدابم تي كلذو هقيفر نارطملاو

 اريك ؟ 1 لت

 تادبو رسعلاو ذئادشلا  مايا'تربغ .دق نا نظي ئسع.ناطلا شاك

 ةديدح ةعب وز هياع تمأق ١*١8 ةنس ءيدايم يف هنا ريغ ةخارلاو رولا ماي

 دعا 1 : ايرتفم هموصخ ىلع منشي نيلسملا نايعا دصق سايلا ناي رفا نال
 هلأس نيدرأم ىلا داعالف نيدبع روط ىرق تي هكرب ,رطب نآكو ٠ همالكب

 ماصخلا لمع هفرصن لام اندنع سيلو قفاوي ال تقولا نا هبأحاف ةدعاسملا ناي رفملا

 مدعاسم هداش سايل! اجاوخلاو نييكيلثاكلا ىلع هاوكش مفرو نايرفملا رصاف

 ةاصحتسا دق ناك يدلرويب ىلع هاوعد ىنبو اهوم-قو هتفئاط اودسفا مهنا ًاعاز

 هل لاقو هققحتيل يدلرويبلا ماحلا ذخاف هعم ةولصلا لع مههر 4 دادغب يىلاو نم

 اميح اولصيا ةيرحلا هيف )١( رهشا ةيناثب اذه نعثدحا ايداروبب كموصخل نا

 ٠ هب لمتا باوجلا ناك اهنيك و دادغب نم لتسا كرطاخل امارك اف كلذ عمو اءواش

 مهنه بلطو ناي رفملا بلظ لَم مهعاطاو نيبكيلثاكلا محلا ىدتسا مايا دعبو

 فترايريسلا نم لاملا اوعمل مهء.صخ ىوعد لطبيل شرغ فالا ةثالث

 مهن رن عحرالاو

 دادغب ىلاو نم ىنيتاللا نارطملا يربوك رد:.كلا ديسلا هلصحتسا يذلاوه ١



 هم

 نيد: ىف نئموي نايسلا'نبا,ناكو+داذغب ةيالو رشابم عم نيدرام 1 اولا خلا“ فجل

 هتمدخ عفد ىلاو روضحلا ىلا هاعدو هيلا رشابملا بهذف حاحا نم افئاج نارفعزلا

 نيدرام نم هوعمشل بولطملا غلبمل اهيل [ةهينلبانا لا ةضمك از: هس اكل لف

 ىشاب راعم تيب ىلا ةعلقلا نم الزنف نينارطملا احلا قلطا ذئنيحو :اهيحاوض

 ايا امهتمالس ىلع هلل نيوعاشو كا نؤؤشمال ام عواإاو ىلا ب بعشلا عرهف

 ىابلاو نينموملا ثمم اهعبر عمجل مح ةمارغلا اماو هللا بئئاجت نم 8 7 م

 نيملسمو ىراصن نم ضئافلاب هوضرقتسا

 فنراي رغما امهب ىشوف يشاب راعم تب يف سادقلا ناجقي نانارطملا عرشو

 ككرذا نءائلالا ضبو ١ انعاهنفاةضخر نوادب: ةشيدك احتنفا امنبنا ملاحلا ىلا ركتع

 ناك ذا :ديدجلا دحالا ىت> داليملا ديعنمك اذن أك و نمرآلا ةعبب يف ةولصلاب اهل

 نيسب المتعب را َّ رخيف ظعا وماوتالفحلانوبوانتينايرسلا انارطمو نمرالا انارطم

 ةينمرالاب يناثلاو ةيناي رسلاب دحاولا جوملا نيجوف نيب ليتارتلاب نيقفارم ناميتلا

 لصوملا ىلا نانبل نماناحوي ليئاخيم فقسالا عوجر ناك كلذ لالخ يفو

 دلع ات فلا فلل قوز( ةاديسملابابوتلا ني فدانا ىلا ةلؤتمو ةغداو

 هتءاربلوصو رظتني ديدجلا دحالا ىلا هلك موصلا ةدم ثلو يناهتلاو تالفحلا

 ديسلا فتحا سيلا راهنوءاسمو احابص ظعوف ظعولا ىلا بدن نيناعشلا دحايفو

 نايرسلاونمرالا نم سو .ةةعسنو ةعب رالانيراطملاءادقا لش ازنقملا سقط ميقا 3

 مالالا ةظع ل يئاخيم فقسالا ظعو عج هانا قاياوسلا ةداع بسح> يمر ؟لابهوعف رم

 مالك ناكف 4 نزال رع ”ةلمترت روهجلا هةيوصب نوطنا نارطملا لتر اهلالخ فو

 اد لتق مويلا كلذ ينو نينموملابوأق يف عوشحلا عقو لترملا توصلو ظعاولا



 عيا 7 / سلا زصف

 ليئاعت ىررطل انكم 000 هتاماسر--هتيشربا ىلا هرفس -فقسالاةءاربلوصو '"؟

 ديلا داهطضا ركدع ةلواحم -نوطنا ديسلا رفس - نيديسلا ىلا ابابلا ةلاسر -ئاص
 كريرطبللهةفاوم -ةوشرب سوسق ةثالثو ىسع ديسلا همالتسا -هراصناو ىسع

 هداج - لبطسأ يف ىسيع ديسلا جز - بغشال ةسيسد

 ةاجنلا هساّتلا - هعاجرا-نيجسلا بره كريرطبلا ديب

 دنعهسيح؟70هلكري رطبلا خيب وت ”ةيناث هب ره

 ىح

 ركب رايديف : ع سيح-ةيآاأبةي رق سدئر

 ىلا هعوجر -- ىسيع ديسلا بره

 نارفعزلا ىلا هقوس -هسيح

 رادلاب هب ذعت

 3 رطبلا دب ع فقالا ةءاربلا تاير ديعلا دعبو 7

 هب راقاو هتوخا ىلا نوطنا نارطملا نم لئاسرو هسيسق عم لصوملا ىلا امان

 ىدتهاف 4ب قاحألا 3 م ميوقلا نامالا لجا 0 هلان أمو هايج مه حرس هك

 راسم دع د كتقسالا اف ٠ مهيلا هباهذ نيح ىلااو 3 م اوثل مهصعب و | م صضعل

 هتماقا < تاكو اع ه | *اب نيما دمع ل هت ءارب مدقو هّةيشربا ىلا لصو كا ةدنك

 طاشنو ةريغب ةتفيظوب عرشوهتراي ز ىلا بعشلا دراوتو قباسلاك يجنام 1 ا
 ناىلا نيسادق ديعو دحا لك مق ةي دحا ةنحلا نم تمتبت دف هتيعر م

 كَ رطبلا هاصر ا ةسمأ _ مو ,ًانوسق مسي 9 ةمدخلا نير ,_ر لح ًاصاخلا ىضتنا
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 تقوللو امييلح رينو ةقيفر قنعو هقنع يف ديدحخلا يق وط كينجلا ىلا ادهلوقي

 نوبحتنل اه'وبحم "راك ذا روبجلا نيعأ لع ةعلقلا نجي ىلا كيب ىلع امهقاس

 ةيفيت نونا قغينوأل ةئللا ىسعو نواتنا نيديسلا لوخد ذنمو 5-5

 هل ذفنم ال ةرغصلا ىف روقنم نحس وهو لخادلا لامش نع هلخدم يذلا نادنزلا

 ًاسوبحم ناكو ٠ لفلاكا نششعملا لمقلا نع الضف )١( لخدملا ريغ سفنتالورونلل

 ٠ رؤصلا ممتءاسوو لبزلا مهشارف ةعبرا اوراصف 00

 زبخلاب ىوس مهتشيعل حم: الو مدلحي ناكف يشترا كيب يلع نا اذه ىلع دزو

 وخد ندم نيدرامأ ىلا ءاباولا لصتا نينرجس | ةّقيض لع ةرهالاه ءاملاو يدرلا

 هنا غرم لاب ام رثكا ١ اءانمو هعلقلا ركسع يف اشفو ١854 ةنس ناسن رهش

 ثلا تافادو نيثالثو ةسمح ىوس اهيف اوناك نيذلا ةئائالثلا دوتحلا نم 1

 ديسلا ناكو ةناتنلا_تداز بارتلا _ءرم رثكا رزصلا ناك الو ٠ الخاد انلك

 قيازانلا نيبيجللاةناتّص ةناكف::تاضملا تةخب هلع سوظعلائقشنتشي نوطنا

 _قيض يف نانارطملا لصخ ةينابرلا ةيانعلا ةبوجعا لب لاحلا نم ابرض توملا نم
 كنز هنمااسعلاو ةثأ اغتسالا نينأ امفرف ديعب نم ريمالا اه موي تاذو مظع د

 "او 61 وشو قاوتف :قايلإلا اداب عا سولو يشل دفين شولبلللا ايل معتم

 لع وب ري ناكف لمتلا نم هادجو ام ايصحاو اهادقفتف ةفيظن اباين ابن“ نسالا قف ةشنن

 (5) وبلا امنبتكمي ىىسع نيكسب ةاطرخ: يذلا: نابئضلا اذع أم ة]ق :ةيارمتسشلا

 مضعب ناكف نينيجسلا لجا نم نيميظع _غو _قلق يف نونموملا ناكو

 لي نا اناناس هدو ١

 ايواسنرف ة هعوبطملا يريحعم ديسلا رابخا نع 6
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 نم 0 فيظنت نم ةليسولا هذه | م ريعالل اهنوعفدي مث ردب امهنودقتمي

 الو * امييط امس ْْن ودهنتي# واوعجرو امهبايث ليديتو اهدسج لسغو. راذقالا

 البا م ىذا نأ حمسف أيادحلا نم _ رنمالل اومدق نينارطملا ريخ مش ريغ لب

 ىلا َح ابصلا لبق اهدر 6 يلفروالا دواد نب ىثاب رامعم يكل يسدقملا كمي ىَ

 بملاو ٠ ربصلاو ةعاجتلا ىلع نينمؤملا ثحل ةصرفلا كلت ناديسلا منتغأو نسلا

 رخآلا امهدحا عجن و و نايزعتي اناكفينأاب وضراع لك نم اههنأ هللا نأ قم

 نينار املا عم نادنزلا يف ان نيذللا نيلجرلا كناذقنشب رمالا ردص هنا م

 ع ردضص 9 .ءالا ناب نلعي نا رمالا لماح ساولا اوشر دادضالا ع الف

 قبت المل ةمعرلا َُط |ّمغا.انارط ا مع مس الف ةعر |اهوتممنا اودصقو ايظيانونار ألا

 هذه انع ريعتلف عاطتس نأك نا ميسلا عوسب أير اي : نيلئاق ايلف عا عار نودب

 :ريخالا سفنلا ىتح تابثلا لع افلاحتو اقتاعت مم ما كنثيشم نكتلف نكلو ساكلا

 كرناخ او + ةداهشلا ليلا لينل اعله ا هناىلع هن هلا. كلا ام هدقو ةولصلا ىلا اداعو

 اهنم لك قنع يف ميت َءاذح رشابملا قاع دقو نيصال ةقفرب اجرخ ةنيعملا ةعاسلا

 ١ عشأو 0-0 ىلا اداعف دعب مك ردصي مل رمالا نا نيديسال لاقونيصللا قنشف

 نراكو ةيواسن رفلاوةينائعلا نيتاودلا نيب حلصلا ددجت ناىىلا رهشا ةنام ةدمهيف

 ناكو ٠ ةيناعلا دالبلا يف نيكياثاكلا نم نينوسملا لك قالطإ طورشلا ةلمج نم
 قرت دادش ف لصنفلا 5 و ينيتاللا نارطملا 0 را ردن 2 نيرطشتنللا

 نيدرام كيلئاك لئاسرب اهرابخا هيلا ةلصاولا نينيجتسلا ةلاح ىلع [ت هواشحا

 ةبالولا راد يف ىعسو روك ذملا حلصلا ةصرف منتغاف ٠ ةورج ننراق علرو خلل
( : : 

 لصوو ةسمارغ سيك نيرشع افدي نا ىلع نيريسالا نع ًاوفع لانف اهقلطيل



 هء؟
 اه ههه بيبي بل حس سلا سس سيسبب سس بس سلسل يس لبس ل اسس

 رم اسانا نقل دق كلذ ءانبا نايرفملا اذه ناكو )١( اهرحسب ثدح اذه نا

 هداش سايلا اجاولا اولتقي ترا عوشي وود يوص مه لاقي هنادنادو ليبانب

 هتائاعب لقتنا دق هيلا اموملا سايلا ناكو ٠ هلامو ههاجي 0 دعاس يذلا

 يّرز' انحا نقلا هدنع ناكو ةابولا نم اب ره نيدراب سنانساب ىف هل ناتسب ىلا

 ناريزح ٠١ ةضملا ةليل نابلا ةلئاع لع نوروكذملا ءايقشالا مجببف ئشوقرقلا

 لاملا "رم هيدل اودجو ام اويبنو ليئاخيمو ليئاربح هيوخااوحيذو ١864 ةنس

 نال الاتامم نا !نهناالا لئن اخي انج .نبلقلإ رهو عيدك (نللشمل نأكو

 (؟) ضيا اهلافطاو ةلئاعلا ءان اوحيذي مل ما ىلع مهتش راص امب نايرفملا ءايقشالا

 كيبىلعل اياده مدقو ناريزح ١4 نينثالا موي نيدرام ىلاكريرطبلا ءاجو

 7 ناي رفملا اهلا بحصتساف ينومث ةعبب مسيتافم يتفملا هاطعاف يتذللو وللا

 رسكت مل كنا هكريرطبل ناي رفملا لاق مث ٠ اهيف اولصف ةسمامشلا نما رفول ٍهارو
 ذوفنو هاج كل تراك اذاف بيط نجس ىف نينارطملا نال امام نييكيلثاكلا ةفأش

 يفستلا ث دحو نعذاف ٠ توملاب مهيلع موكحلل دعملا ةعلقلا نم ىلا امهل راف

 ءايلوازم امها نيب ام نيناراعملا ف دهش هنال ررض هبيصي نأ فوخ هبلي مف كلذ

 لدقللا وكشي دادس: لاو الل[ لتكاو نيابلا ىلا قلظناو كزيرطتلا كفضعقالا

 دما جاحلا 55 !كادنرتلل يناطاسأا نامرفلا اورجي مل مهنال ىتفملاو يفاقلاو

 ناقل كطنلا 0 ا بسيف نيناراطملا جزب هكح أدتباو اكاح يتفملا يدنفا
 امهيأع رب يلف كل دما /ناييكت 1 «كيااقنا> ناكر ةكاحلا ل

 تاج سس 20-0



 ه .م

 57 ىلا [ ؟ الا :ءوافنينارطملا نم ممسم .لعدامر ملا ءىرق 2 ل

 مدخلا ثِ 1 نوطنا ديسلا باحاف ٠ هنامرغل ةمر 5007 ,رطبال اعضخم ن

 لاق ٠ انيلع هأ قح الف نيدلا روما يف اماو : كريرطبلاو ناطاسلا ميطنف ةيدملا

 ليجالا ميأعت فااخم هدقتعم نال لاق ٠ هتعاطإ نم عانتمالل كدحام مكاخلا

 بلصلا لقحا ىسع انديس نرا معزي هناف ٠ ىسع انديس راصنا نيبراوعأو

 لود" نو :٠ هيب حور نمو هللا ةلك ره ريح نم ينعا هتوهال ر هو كوالا

 م ءاردعلا م رم نم“ نم يذلا هتوسأن رهو كلذ لمتحا هنا ليجنالا ىف 2 ىف داوود

 لباق ريغي تنا سودق يوقأي تنا ,سودق هللا نأ سودق اتالصيف لوقن انن

 اذهو ١انلجانمىلص نماي | يات فيضننا لعانخ) ؟فكريراظلا امارة انساتا

 ًايتفم ناكو مالكلا اذه ماجا احللامعسالف ٠ اتئامو ابولصم هسقن هللا لمحت هنال نفك ا

 نا الئاق ةفرص 5 ايبا عم ليوط لادع ]ل لخدو رمال هعار اناعو

 تاكو ٠ اهف كنابتا لع كيهصخ ءرككنا كال قح الف رفك كتلاقم
 1 0 ا انيإ
 واأر 1 مك ىتأ هاذ تناك اذا : مل احأل ا ب بعلو ف رمل اقر“ امي ا! 5 لاَ هنمىلهو ل

 بو

 ةلودلا نيما ا تنك اذاذ اف ةلودلا نامرف 9 ىلبع يي دانت سا اعاد كلم ٍظو نهر نامل 5 4 اع 3

 تيعيو. انا ءاثأ يح ىلاىنلاب وا د يناصع نم بقاعو اهرماوا رحاف

 هاب واحل ٠ امبمصخل ةع الملا الأس نينارطملا م مالا رضحاف 706 ةيدهعم م لكلا |

 نيكأب نائارطملا قئاعتف لالغالاب نيدغصم 8 يلع ىلا اههميل تب رماف لوالاك

 عوسإ هلبق كي ذلا قيضلا تو ناح دقاه ىلا أي هقيفرل نوطنا ديسلا لاقو

 ان لالضلا ناك دق ٠ ت وملا ىتح اندعو عشب رورسل كل ما

 وه اهفو ٠ ىوامسلا دحلا هتقاعو ينمزت نلا اذه أما م هتقاعنال ام أدباوم
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 مايكيا ةئاؤلبس ا الاب« بمر غن أ ءايا : ةرثشع ا بضقتا: دعب رو. نيتمأتش مهنا يعي

 مايبس ىلخو

 فق هلا انوا اولا املا هنم ك 00-25 ,الأأ 0 مم نإ كيعمف تبخيتنملا يروا ا

 17 ةريغصلا تاجردلا لبتقي مل هنا لعف ةيسوسقلا لإق اهلبتقا يتلا تاجردللا
 هاعدو 1889 ةنس يناثلا نوناك 1١ يف افّسا هماقا مث ًارس اهايا.هحنمم ةبقاعيلا

 كرطتلا ل اعشاب ادا نال قلنا هن افللإ > ةماتيزإلا:ايلغي هلا لاق انهكل نمانفولت
 0 يس ةريخع 4 5 6

 )0 لطعتأ نأ فود ايل“ سوست و 7 لحت كلقنعو ىلا كالوصو مب اريثد

 يلصوملا اروز ناعم سويروةيرغ ةداسلا : ةماسرلا يف نوك رتشملا +

 نوانا سوياويو ' يباحلا يصمم ليئاربج سويسانتاو ٠ لزانتملا كرير

 1 هع طارة ار علي ةينيط طق الا كويل ظلا سكول حيل 0
 نم ىطععملا ماعنالا بسح ةيقاعيلا كريرطب 8 نماةلالمعتالاو ليدحلا اضسإلا

 اليك و يبلحلا ةيلوبتسا انحويسقلا فقسالا ماقاو :اقباس انعملا م دوممناطلسلا
 ا نم عجارأا يلطربلا هءاعرف فسوي 00 لصوملا ىلا داعو هنع

 8١4 ١ نس ا موصلا لخدم دحا م هوب نيدرام امفوخد ناكو سدقلا

 5 .قيض يف نيدرأب ةيكيلثاكلا ة ةيعرلاو ةرطل ىسيع ناديسلا نكو
 نارطملا باوج أر أ الازاشنلانبا/كءلريرطللا نال كلذؤودا 495 قنس ءئذاص ندم

 ةيده لسراو هيلع ديزم ال ظيغ ظاتغا : دكشكلا لع هرارصا قفحتو نوطنا

 ٠ نيناراعملا لع ضبقي نا هنم اهيفسققلاو نيدرام اح 5 تادبعىلا ةلاسرو ةنم

 ريغ 00 كلل !"نفاشخ تاي ون سسعةسحا ةادعا اميشخوأ امللفلع ضيقف

 نيئارطملا هب اودتقاو الام اوعمجل ةيقبلا عراسو ةيبوقعيلا ىلا اودتراو نيتباثلا



 ه+أ

 *. رع ساجر
 ناك سي ل 0 مانيلا عاب الف ١*5

2 
4 9 

 اويلط نوم ان

 5503 اذهو ةلودلا

 3 ا نا ويلا دال ؛ ل 00 هر رح 4س تو 1 وأ

 ا

)5 
 و2

 50 كف اسنرف ذ ةلود د ممتدءاسو ةلودلا نم لالقتسالا

 رماد 0 ا ط شاق“ نيكي ك انىلا رق ىلاائام ةلودلا

 نيماألا | عئاطلا دو اسلا ماعتاب و هلل أ ةممنبى اطنالا كريرطللا انا » هيف لاق

 اعتاو ينفئاط 58 نم نانثأ لع نايصعلا شا دق هنا ضرعأ ةيلعلا ةلودإل

 جنرفلا عم مثاقفوو يتفئاط 1: 2 ا امسق امهبزح ىلا ابذجو جنرفلا بهذم

 ةلالج نم (.ةل* كي ود يايا ىلا ىسفنب مدقا را تررطضاف ةلودلا ءادعا

 ا
31 

 نينارطملا سد و ءاط ىلا ني نو دما ءاحراب نير ءا ردّصت ا .قاطلنلا

 «ةءاطلا ٍ امدقي نأ ىلا اهيفن وا

 هنابهر نم _رغن عم هلسرا اهنمو ركب رايد ىلا هب بلقثاو امراص انامرف لانف
 مالا هللادع نآكو , صوصخ رشابم عم نب ةراف ىلا هةر روس دادغب ىللاو ىلا

 ٠ هنامرف ذي" بلطي ملا كيب يلع ىلا كريراعبلا بتكف ٠ ءابولاب تام دق

 لالغالاب نيدهصم ن مسا يف امهجزو نوطناو 1 و ضبفقل ١١ لاف

 50 0 هرو صح بلط 0 لا نا لف امي.كاعي ناكو

 نينارطملا 5-1 ًاحاص مود ل ا نحسلا دقفتي 5 7 : 0 كا

 29 امهيقلي م م يضميو اميلع بالا لفقي و لقثا ديدح امبلكيف نيلولح

 لاقف :كنع نايرفملا هاكحو هسفنب رمالا نتماف كللذب ملستملا ربخأف اضيا نيلولحم
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 سواسلا .لصقلا

 و سقلا يسح <يانل ىلا 0 اناحوي ليئ اخي يروخلا نييلصوملا باخشنا 5

 نوطناو ,ىسع نيد بلا سيو اربهراظتنا- و ةرآك ىلاهلوصو- : --هتمأمر--هئاقفر

 ةروض م |هلوزف 000 ةلودلا | ءايسا نيح ةمصاعلاىلار اجلا نب ارفسا"١ لاملاب اهاوادتفا

 ناحسلا هدبهش م سيح تخافبا نكلولا ق : اع دز كش نامرف هلي وعر 3

 7 2 اهعفر 0 5 :كيدلل ١| ذكي -هدأش سايلا ةأئاع 100 باوج

 .لرجسلا فصو ؟؟؟ نوطنا ديسلا جاحتحا - غر هعلقلا
 قالطا--مبهقافشا و نيئموملا قلق -اهبيعرتل لئاسو -هبعاصمو

 ةعيب يف مث تيب تي اهسادق بشا ةيناث دعب نينيحسلا

 فقس اللا كار 0 00

 -تسسو © 00سم

 نوضوافتي اوقفط سيدقلا مهيعارلاقتناب لصوملا ةعامج تاقمن امو

 نا كاذ ذا قفتاو مثربكا ينب ميركلا دبع سامشلا راد يف اوعمتجاف هفلخي نم يف

 "الا 0 ادئاقا نا ءائئنتتف اناونولا ىنيبع ني لائازعم ىروجلا ةجوز تفوت

 فنراكو ٠ هنامز يف ماقملا اذهب ةريدجلا تافصلا اعماج ناك هنال اهسال مهيلع

 رذتعاف 14+ ةنس يناثلا نننرشت * ف يروخلا ةشر ىلا هاقر دق رالا فقشالا

 هريغ ديرت ال اهنا ىف هيلع تملا ةعامللا نكل نانبل ىلا ةفاسملا دعب و هتخوضيشب

 مقوم كريرطبلا ىلا ةطيضمب اهوعفش امثاب نامحرلا دبع نم تايصوت هل اولصحتساذ

 نب ناعن. سقلاو ىدنق انح فسوي سقلا مثو سوسق ةيبلشبام ىو موتنم| جلع
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 سقلاو ادنكب ورب ذيملت ةراشب فقسالا نبا لطخا سرطب للنار والط دق

 بعش هوجو نم ةعستو ري زارز سايلا نب فسوي ىلا و كناحلا نوهت نب ع

 ساهشلا نبا سرطبو ٠ دارم ىنب ساعذلا نبا ميركلا دبع ناطقا مو ةرهاظلا

 يجنام كد فسشوي و ليكولا وجرف فسوي ساهشلاو غن أصلا سرطب و سجرج
 ىمدقلاو ريدكلا دبع يسدقملا نبا هللا حتفو ميثكلا دبع ىسوم نب سايلاو
 0 رام يعش هوحو نم ةسمو ٠ ينامحر ليئاربج ساهشلاو

 ساهشلانبا نوطناو 0 نب ناعممو نابلق فسوي نب سرطب يسدقملا و ليئاربح

 ماب ناي رفم هعقب نا هتطيغ نم اوسّملاو : سج رح نب ىتم سايشلاو سجرح

 كوكصلاب بختتنلا رفاسف ٠ اقباس لصوملا ي“ر ؟زايتما ىلا ران سويليساب

 ىلص وملامجركلا دبع ىقادتن رد 6 لح ثيح 3 5 قيرطلع ةر وكذملا

 سوسقلا ةدعاسأ ةيشربالا ىلا عوجيرا ىلع هن .ءابولا نم ب ناك يذلا

 هس بحرف ٠ نانيلف قشمد ىلا رفقلا قي رط كلس 1 و دادغب ىلا وه هحوتو

 ةضايرلا ىلا مطقلا مايا هتحازتسا غو هاوثم ماكاو كزيرطللا
5 ' 

 ٠ لصوملا ىلع (كاح اشاب نيما دمم بصن ليئاخ* ير 07 رس 11

 نوتللا فيس او ف نيكلناكلا سوسق ست هيدنل اوعدو ةصرقلاهة قالا منتغاف
 ىلا نورخالا رطضا الا هناكم نم مدحا دعتبي ال ثحي ةدحاو_ةلسلسب اك

 ا ذيملل يجديلق سايلا نب سراب سلا ملح كولد ناكو ٠ هعابتا

 نا ةيقبلل كلذ لوسو ةياغأا ىلا رءالا هيلع قشف ' أدمن ةفالشتلا هلت ئاكاو

 للا طرضبفق ضاحر ,لاىىلا | مهتجاح 1 رهظي |ن ناحل وناكف ةكلسلإ هوح زأمو

 نجعل جراخ موصخلا ناكو ٠ نوكحضيف [ظاتغم الختم نكتتسيف مهعبتي نا



 كا

 ندلااهبجبلت مويلا ىلاف سانلا هتلاسمو هلاّتحاو هربصو هعضاوت رابخا اما
 لع  اناهرب انافكو. ةبوتلاو ىئدحلا ىلا ني ريثك بذتجا اهبو لصوملاىراصت

 قملا ىلا اولبقا هل مهتئاها ببسا نيذلا نابشلا عم سيسق وهو +1 ثدح ام كالذ

 اشاب دمحا رادي رس « زيزعلا دبع » نازع مم هتيفقسا مايا كاذك ثدح ,

 هت فقع د ةفداصت نآك كانك هنا! 8 ةليطقم وقعلا 3 ددشتملاشيلبع ىليلج

 جرخو هلحا نم رايلا فقسالا نر حت نكات هتيعر ءانبا يدويو

 ريخلا حابص الئاق هردابسادقلا عامتسا ىلا ًاينهاذ هار الف هرورم رظتني قافزلا نما

 ىلا لخدو يما تفرع كدحو كلا لاقو لجرلا هبحتساف زيزعلا دبع ينبا اي

 مويلا ىلا هتيرذو وه ايكيلثاك ىضاو هسادق عامتسا

 ةنسلا وحن يف فقسالل ترج ةثداحب هذه انتلاقأ مانخلا كسم لمجنلو
 زي زهلا دبع نب سايلا هعماس لح ًار>اتنا كلذوا ١ ةنسياهتيفةسال ةعبارلا

 هنطو لصوملا ىلا داع الف متسيك يف ةولصلا ىلا هوعد دق نويباحلا ناك ةشاق
 مضو هتيب يف ءادغلا ىلا هسوسقو هراشب فقسالاو هسوسقو 12 كف زنلالا اعد

 1 دحا 5 نا نود ةيحان يف مهسلجاوناديملا سار ةل< يمماسم نم ارفن مههلا

 "للا ا يسال انوا ةنهقجلا :نئارلا لاق راذلا ارا اوليلجتو اوضح للف

 7 أهو هكا مهتلاقم تدعم اذا كناب يتقثل مهقدصا رف ًاريغك امالك لحي

 ثحابتف ٠ هعبتنل قا ىلع انولدو - اوثحابتف مهنم هسوسقو هراشب فقسالا

 2 اا وقر ةءاطإ ةحارمصب ملكتي ارك ةةسلاط نعااذا اكليل د ا واقفالا

 تاس دقتلا لعا :احا ني يبالم ناي ةفاضا ىف ثلا ىف الخد ىتح ءالكلا الظاغم

 داع كلامك و وزع فقسالل لاقو مثدحا 6 نق 0 ص ءكاذاذلو ٠١ :كالبلا



 ا

 أكجا نم بلص نم اي هل الئاق فدرت قح يأبف تومي ال سودقلا هللا نال
 نرا ينتعنقا هتعادوو ةراشب ديسلا تانيب نا هفقسال هشاقن سايلا لاقف انمحر ا

 0 طامسأا اناكو ٠ ٠ هتيعر نم يتب لهاو اناو يغنةساو يبا مويلا نم وهف هبلا يمنا

 لكأو*ةسوسقو ةراشن لكاو ٠ ظ هيوذب فرصناو وز 0 لكالل دم

 ١) | ةدرغنم ةرفس ىلع نوملسملا

 -_-_ ه0 هس

 ب ب م ب جم ١ سما ب ااا ام مس 7 مستساا#

 كي ديس هراشب فقسالا مادق [ىلاج ا لاقو كلذ ينامحر ليئاربجانل ىور ١

 1 ةئس ةرشع اتنثا يرمحجو )» يما دلاو يا يدج »

 كر



 م

 . يلا عودسل ةوخا ءارققلا هبحو هدهز ُْف ريظنلا عطقنم ناد فا كلوا ءابالاو

 يصوصخ خبطم هل 58 : و :ةضورفملا مايالا ُط اي ما رطالا نمارثكي ناكف

 ميركلادبعساهشلا تيب نم ًاصوصخو بعشلا تويب نمماعطلاب هل ىف وي ناك لب

 ةريقف مل ئاع ىلا يقابلابثعييو ريسيلاب ىنيكيف نيتيب نم ءاشعلا هبلا لمح املاطو نب
 :٠ الل تيبيو هأيا هيطعي 0 دحاو ,ت ب نم ءاشعلاب هيلا'ىح اذاوا

 ريقف هباب دصقو هئاشعل خيطب عم ن نافيغر ءاسم تاذهلا 0 ركل ذ نم

 خيبطلا عم رخآلا فيغرلا هاطعأف رخآ ريقفه ءاجمت دحاولا فيغرلا هاطعاف لوستي

 لكاف هتيبنم ءاشع هيلا لمح ًارضاح نينماوملا دحا ناكو ٠ ءاشع الب وه قبو

 "البلق هسفنا كرتو ءارقفلل هءاشعىطعا رخآ 9 ادد هلع لل ةذؤرو ةلاماق هنم

 حول || يوم لا أفا ةطَف ا ١> فس حطسلا ُط سلاح اهلل. فاحلا ريت نه 1

 لبلق دعبو تفرصنا و ةمولثم ريغ 06 امءضوف يلهملا كوسل ا نه عطف اهمشو /

 ةك4لا قزرلا لمحتل ةطقلا رت ئنذلا هللا ا كاش ابلكاف ةيناثا ةعظقي هيلا تعج

 ىلعع اهنا ينب ميركلادب عساه شلاملعا ءالو ٠ يبنلاايلياىلا ءاذغلا لمحيلابارغ رغم دق ناك

 عيا ةزاربرلا ىلع يلاكتان ١ تم لو سف ةائاع انايط تاناويزيسك الإ ةانشع

 عزوو هتبح عاب اا أأاط هنارتح هتردقم قوفتهتاقدصتناكو :ةلعساو بلا رشلاءامز

 هلا هدرو مهاردباب هادتفا مثدحأ هفرعو هءادرثوئموملا ىداص اذاف ٠ مييلع أمن

 0 ن1 للا ل ا نيا كلا ا م حتاوا تاقنلا لش يورو

 تناك ذا داليا ديع يف امسبليل ةءابع هيلا يركلا دبع ساوشلا ىدهاو ببسلا

 ةار بايث هيلع ريقف ديعلا حابص يب ىف هدصقف ءادر نسحا داليملا ديع ىف ذئنيح

 11 اجلا هما طقلو هل كينبالا ”قيفيقييفلا سل



 كه

 الا ايا ١ ناكذا «ر 11 || دبع سامشلا هفداص ناحرف وهو هدنعزم ريقفلا 2

 ابن هل مفد و اهذخاف فقسالا انيبا ميك نم هباحاف ةءاعلا نيا نم ريقفلا لاذ و

 نيالاق ديعلاب هل كرابو فقسالا دي لبق نا دعب و * اه لخدو هبا تحي ابلمحو

 ايلقثو بايثلا ,ذ نم نالا انعد فقسالا هباجا اهسل تقو ناح دقو ةءاملا

 اراقو كال اتصصخ ينل الئاق ةءابعلا جرخاو سامشلا كحضف مالكلا ريغ مث

 نود كتجاحب ينربخت نا كنم سمدلا ةرم نم م ٠ ريقنلل اهتيطعا رف كماقل

 ينئفدتف يبايث تنك انيك هنال يدلو اي ساب ال : هباجاف اهيطعت وا كبايث ميبتنا

 هدهزو هعضاوت نم نيلهذنم نورضادل كدبضف ذو د 2 انصلخم ىفد ام ا

 فنرارطم هيلا لسرا فقسالا ديب ام لقو لصوملا يف ىربكلا ةءاحلا تلح الو

 رشعء يناثلا نوال ابايلا هيلا لسرا 5 نيالا ىلع هفرصف أفاعسا ينيتاللا دادغب

 ىلع اضيا امنه عزوو امهعابف هوحن هتدومل انوب رع يفةسا متاخ مم ةيبهذ ةنوقيا

 أ1 هنا ريغ ةزوريفلا نم صف هيف ةضف نم اتاخ كلذ ضوع هل ذختاو نيحاتحلا

 كدي ىلا لاف مهيلع هفقفشلا هتلمح هيلا نيدراولا نيسكالا ددع موي 6

 يحوتف مانهب عم ةغايصلاب لغتشي يجنامركد سجرج ناك ثيح يجنامركد ا
 ال هنا غئاصلا هباجاف سام نم هريغب متل لبدبت نكم الا :اهلاسو )١( هتخا نبب

 داس ايالو لاقق فتصلو شرخ نم رثكا ىرست

 عذوو ةزوروفلا سف هي لدار | م هل غاصف نيجاتحلا نم ةثالث : عابشال

 نم رثكأ قوسلا ىلا لسرأ دق هسفن تالا اذه ناكو ٠نيجاتحملا ىلع ةضفلا ن
 ماردلاب ثونموملا "0 ع هرم

 هتياج لي ربا انا ىور يذلا وه اذه مانب نأ ١
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 سانلا فانصا عيمجج الاسم ًايلح فشقلاو رقفلل اب ةناصرو اثيدح مهنسحاو

 انادزم ةريسلا ةسادقب اناارغ 8 ةامخخابو ٠ مهعيضوب قفريو مريبك مرتي

 ه.سنحا الا ناسنا هيلا رظن ام ةييسملاو ةيعيبطلا لئاضفلاو ةديمخا لاصخلاب

 اك دع لب كتاجاللاو كنرزاقالا دبع ةروكنملا:ايازملابراتماؤ: ايم اكذلم

 '00 اكس الإ) هتئاب راما دقزتلا نت نوراككك اوناكف دنارمالا ملوي نيلشملا

 هعسو ردق ىلع هب ءادتقالاو هحب 55 ميسلا عوسل ديعتلا ريغك نأكو

 نيعتسلو همالا وكذب 0 ناكف هيناجي ةدخملع بولصملا ةروص تناك انو

 < ورو ٠ ةولصلا يف ًارهاس يلايللا يضقي دهوش املطو ٠ هتاتيض يف اههاجي هللا

 ةزاك/اوأرو هتالص ءانثا نضرالا نع ًاعفترتا' ءوأر ههنا هدنع نودقري اوناك نيل
 اما يجاني يذلاك اهيجانيف هما ءارذعلا رم يمس ناكو ٠ هماما ؛يضت رون نم

 راطخالا ىفو هرافساو هنو<#“ يف هنيعت تناكف ةرضاح

 دعي لو هلاوما تباس هلجالو اباث هللاب هدواجرو ايظع نراكف هناها اما
 ميوقلا نامالا ف سانلا دشري ناك و ٠ توفلا ىلا هتحاح ىدل الا هتفرحي راس

 ًاغرو ٠ رثوتف اهلح يف اهيكحي رابخاب اهلبتي ناكو هيعماس مف مئالت ةطيسب نيهاربب

 الجر نا مهصعب ىورو : ةسييكلا جراخ مجان اريهج هتوص نأك هتوؤيش نع

 هباحاف ٠ كدخ وؤيش نم ىوقا كثوص نا هلل مرش : الاه هأ لاق هتمعر ءانبا نم

 هل الدو ا ل كالا زواج قويا زادلل ناك لق اًواوقوب ينواك ذأف: تم اذان

 ةسئكلا جراخ ىلا لصي

 قوقح لم م ا ب نأب ىضقفهتيعر نم نانثاهمادقو احت هناةأقثلا ىورو
_- 

 ا توخلا ىدو 0 شو 4ك.ع اوال ةليسولا 52007 لمعتساف نعذي 0 كير رش
1 : 8 



 داو

 برق ىلا هورظتناو أوععج اذ لفعولاو شمر م ىلا ةرشاعلا ةعاس ١. يف اورضحي نا

 م ينا : لوقي ب فقسالا لبقا كاذ ذاو اولم نا اوكشوا ىتح بوزغلا
 ل رعكعل ندلا ىف انا تنك ب امناو 00 الو و 7 فلاحا

 اذاو هل 1 وه يا يأ توص فرعا ن 0 انا نمو ةقزالا يف آئينا

 ىساد دقو قىملا انا : ينباجاف تنا نم هتلاسف ةعولب نم جراخ توصلاب

 هيسدالوا اي الأ فقالا لاق مث ٠ رذقلا عين 9 اذه ىف ينوحرطو نورميسملا

 هتقولف ًاريضاح دناعملا مصخلا 7 : ااجاع هفصترلف قحل ان اناظ نم ناك نم

 ظتاو ٠ 5 57 ه4ةدار 05 مقدو هرفغتساف يعن ف ةرعاع لو لاقو فقو

 مويلا ىلاو تاظعولا حرصاو نسحا نم اهن أك ةفيطللا ةتكنلا هذه نم بعشلا

 ةرهاطلا ةعيب ةنازخ يف ظوفحم رابلا فةسالا ظعاوم باتك

 نراك لب بئاصملا لوزن دنع سأيب نكي مل هناءايازم ميدب نمو

 هل ناو. أئيف ١ رهظ يس يذلا دحملا ي ير أوت ال ماعلا | اذه عاجوا عب ا نأ لوقي

 يذلانم او افا 20 ال : ةلئاق مهعجتل و هءاققر سو.سَلا يرعب د كيسفن ىسي نووسأا

 ىهتنملا ىلا مايالا لكاأ وعم 15 هنأ اا حملا دعو ا ١ 5 كلت و د

 7-0 5 مكصاخت نا رداق هن نم 00 سراعب ىجن يذلا كالملا نافا وق

 نوزعتيف مظعي ناك هلاثماو 595

 هدلاوا دلولا ةعاط كاحن ناكف ةسين ١' مئارشاو ينامور ١! ريغلل هءوضخ اما

 نم هسمن قعب نأ 4.5. ناكو هو وؤيسل هرمص ل 1 [ 1 هنأ ىح دودخلا 44 ةواخعو

 حابم الذ نا باوجلا هافاوف حيسفتلا يلوسرلا يمركلا نم بلط ضرفلا ةالص
 ينادلككلا دزدره 557 كريرطبلا ةاوغ "ا واس كن د اهشب سدقملا عمحم ا قثو اذه
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 ةلاقمممل لوقي قفطف هؤاصخاو هذيمالت عمتجا هضرم دتشا ا ناكو )١( اهرخ

 يي ريع دهشيو اغلا ماعلا اذه نم ىلاقلنا ةعاس تناح دق اه : لوسرلا سلوب

 ظفحو ناهالا تظفحو يبعست يضقو يفعض بسح انسح ًاداهج تدهاجياب

 ينورزاوت نا مكلاساف لداعلا برلا هب ينيزاجي يذلا ربلا ليلكأ نالا نم يب

 مفر ىتح همالك نم يهتنب داك امو يتاريصقل نع برلا زواجتي يك مكتاواصب
 ملغنعل يواهسلا ددمل بلاط هيدي طسبو مهكرابف ءاكبلا تاوصا نورضاحلا
 5 اولعجا تم اذا محل لاق مثربلا يفو ةسدقملا ةسيكلا ناميا يف : مهتيرذو

 اهقلا> ىلا هحور تراط نا ىلا عزن اجل ىلع اهقَسا:اناَغوي ليث ايم

 مهن 0 "يما لصوملا نايرس ىلع عل علاطل أ سعت 57 هئافو مويناكو

 عوشخلاو ريقوتلا نم بجي امب هزانجي اولفتحاف ٠ مثاتومو مهباصل نوثرتكي اودوعي

 مفقسأ ءادف نونمتي مثو هنم كريكاو' هدي ليبقت ىلا نوةباستي نونم وملا نآك اهي

 نارتغ قالا ءاكلا تا فسر هكا كل و٠ كما وأ مهسوفنب

 لخادهنفد منم ىلع أرس اور اين قانا مهدادضانم ر مذ ةواننل لقحغ نا لوم مهنزح

 1 احلا يللا اشاب نامحرلا دبءلة يده شرغ فلان رشع | وعمج نابع اوقفتاوةعيبلا

 0 مثو ربقلا متف منع مثريغو لاملا عمجي موضعي 20 مايقارب يل

 صغنتيو ما هذيل يدنق فسوي سلا ناكو٠ >لللَو فقسالا نفدب مع نم

 هلأس الف ا هيلع لخدو هيلا امو رملا لا احلا ىلا عراسف كلذ رح نم

 هلاغو ضرالا يف هتماعب ىمر هنأ ىتح بحتنيو يب خا هاهد ام نع اشابلا

 :راقزكتسالا نا لاقفملا ف حياع هلأس و هناكم نم اشابلا ضيف هب قهشو ءاكبلا

 اهاندجو ثيح ةفرشلاب يكري رطبلا يسركلا ىلا بعشلا ةلاسر نع ١



 ال

 هدم ىف 3 وديعسل لهف ر معلا م اطعا هءام ءاعد ن > نوسمتلت مت 5 يذلا : ذا قيدص

 بيطو هدقف لع فسأت ربخلا ققحت الذ ٠ ةسيكلا 10 ةدلا مرحي نا كح
 عرشلا يدأ ينوبدلا نبا نائعبو هيرادخوح ةعب راب هعكاو سبسقلا رطاخ

 دعب الا 2 اودوعت الو ةنتف لك اوعنقو ضراعم لك اوعدرت نا ديرا : م لاقو

 ةعببلا ثوروك ذا لخد الف ٠ هماقع قبلي يرض 2 ةراك بألا عدوي نا

 ٠ فسالا نفد منهل متشيو حيصي ثبلف هياخب فسوي الا موصخلا تكس

 فسوي سقلا ىلا ينب مركلا دبع سامشلا مدقتف هوبذو هي رادخوجلا هبرضف

 فقسالا اونفد ألو اشابلا ةبحت لع اونثاو كيلثاكلا ىرعتو )١( هتمه ًاركاش هل

 اغ بولقلا ترطفتف ٠ مهتويب. : لا 5000057

 ةزاجلا يع ثم ة]ج نمو ٠ كلذ لوفاو ةنيكلا ةردلا 7 دقق رز

 ا 55 دق فقسألا 0 ايش نهأك بوقعي نب قوما سقلا ناك

 ” ويشلا حيرب ت أم هتي رق ىلا ًادئاع نآك انب اذهف مف ةنس نيثالثو اع مدخو

 0 5 | أم اهراقث ذنم هتبعر ساس دق رالا فقسالا ناكو

 هل مسرو اهفصو نع ناسللا زبتي تاقشمو اياعتا اءلجا نم مشجتو ٠ طاشنلاو

 دادغبو ةريزجلاو رفحلاو اقيشعب وو ىلطرب و شوقرفو لصوللا ًاسوسقو ةسنا

 فلالا َُط مددع اوبري ةرصبلاو

 قالا لبس نابع اهضي رع ةيحللا ليوط ةنحسلا كرام ةماقلا لدتعم ناكو

 ةحف سانا قدصا ثتوصلا رابح "يدا ندسح هرب ريكا ميلس عابطلا يك

 اضن سل ل ل يل يل ل ل ا ا نوع صم اج و تم جا عسل وج داماس تس هه < هج هه حج

 يدق فس وب سو هيادر |

 هورج سراب كري رطبلا ىلا لدوملا بعش ةلاسر ؟



 ةمم

 ةيلوسر ةعاحشو ةيساحنف ةريغ هنم تربظف لطخا هراشب فقسالا اما

 اال ل كذب هدر نم اقيسبتتلا زواج الق ناك ىو هشام لع ار

 ىضرملاة حب نيباصأا اهب نددي ةيصق لماح وهو نادلكو ةيفاعي و نانا نم

 اذاف ةيكيلثاكلا ةسيكلا ىلا يمتني نا ىلع هنحي ةبقاعلا نم دحا ىلَع لخد اذاف
 سايشلا ءالوه نمو ةحشملاو رهاطلا نابرقلاب هدوزو هفارتعا مع 0

 . يكيلتاك وهو يضق هنأف مويلا ىلا ةيبوقعيلابهتليبق ةف دما ه5 كليا

 نانواعي ٌتاص هللاةعن سقلا ادلو ليئاخيم يروخلاو مانهب رمقلا ناكو
 فوطي مانمب سهلا :راكف ءاشعلا ىلا حابصلا نم نيباصملا داقتفا يف فقسالا

 را مرا تالة ان ةسلاوب ايما امور كلانا تيوب
 ليشراعبلاو بملاباتكوةحشملا ةبلع لماحمبنم لكو اتنكسمةلحبو اموت رامةلح

 ةتاهارضر نع داع : هتبب ىلا داع اذاف دعب 38 باصملا حشا ةبصق عم

 من مانهب سقلا نما تا اتم لع او ااز امو ٠ اليل ىعد اذا ةمدخلل | داد تيما

 سامثلا هيلا ىعدتسا هتافو برب يروخلا أره : م ليث اخيم يىروخلا هوخا

 عيت ةبلط هسفنب التف سفنلا ميدو ةالص ىف هدعاسل ريزارز سايلا نب فسوي

 غارفلا ىدلو تاولصلا ةيقب لككف روكذملا نيامشلل باتككلا سو نيسيدقلا

 لرا هغلب ايلف ةيادلا ذخا دق مانيب سقلا ه 2 ناكو حورلا ظفل [هنم

 57 ايدل ارش ةبئستخم مدغب يفوتف هيلع مت | هبر راوح ىلا لقتنا هاخا

 ةلاسر تت فاوفةيفقسالا ىلا ليئاخيم ىروآلا 3 دق ةورح سرطب كريبرطلا

 مغافيا ان ةكم راثأ يف يأ 50 دعب بختنملا فوتو راذا ه ف 3 رطبلا

 هتزانح اوقفار ىودعلا نما ول :.ع 0 شرقفلا اوفرصو هدقف لع بععشلا
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 )١( ةفقاسالا ربق هوعدواو اموت رام ام ةسك ىلا هتيب نم ن .ىلا ليتارت و عومشلا

 اهارقو دللا سوسقل ةسردم هت لءج دق هللا همحر يروا اذه نآكو

 ناكو اهبتكب نيريغك دافاف ةربتعم ةببكم كرتف ةيثوهاللا لئاسملا ىف يف نير

 عنتم ال هنا اوملعفا ادسح هلق اورم .ا دادضال ضع نا ليق' الاسنان مابي

 هوعدي هنأب مدحا عرفو 18 نيثالث وحن | ممتجاف أر ,اهنو اليا ىضرملا ةءدخ نم

 7 ة_سسدلاب معو مثأر اأو جرخل اًميلاودنم هعمأ ضي را راوبعألا حعنم ىلا

 (؟) هتيب ىلا داعف ىفاعم هافلاف ودنه دقتفاو نيثالتلا

 ع ًازواحتم هسفن تار ءابولا ءادتا ذنم ةراشب فقسالا امأ 4

 سرطب نقلا حملف هل فلخ باذتاب 9 خاف بابلا ىلع ةينلاو ةخوؤيشأا

 نهاك لمرالا وزرك انحوي سقلا بغتناف ءابولاب يفوت هنكل لمرالا يشوقرقلا

 فقةسالا ىقلاف :هتنروخ ءانبا نم ريك دع عم ءاب واب بيصأ اضيا اذهو رت

 هسفن فقسالا بيص أ( ىت>انلق اك اضيا اذهيفوتف مئاص ليئاخيم يروخلا ىلع هرلظن

 سامشلا هيلا اومدقو ةعامجا تقلق سوفنلا ةمدخل سوسق لصولا يف قبب لذاو

 ىلا لا نت ار احا تاتا "انوا ره هير تا 00

 دعبو ينب ير 1 دبع سامثلا راد ىف نينهأك امهماقاف َه رهاطلا ةنروخ نم

 ١854 ةنس زوم ”“ اموت رام ديعموي هاب ولا ةقتاخهب تناكف ةدلا هتكردأ ةماسرلا

 ةداعسو ةحلاص ةتيع زوفلا َُط هنطو ينبو هدالوا نيعيل هظفح هنأش دع هناكف

 غو ةنافلا هتايح ةدم باعتالا نمداداق اع ًارخاف ايهم اليلكا لانيف ثوكلملا

 ةر» نم رثكا حئاص همعل ماثهب سقلا نبا سجرج هياور وأ
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 رسم احا 7 |

 يف ءابو - خزأ يف يشوقرف 18 داهشتسا -- ني ريغك ةرجاهبم -لصوملا يف ةعاحم

 ةافو -ءايولا نأبا نيسيسقو هراشب فقسالا ةمدخ -سوسقلا بره-لصوملا

 فلخ ةماقاب هراشب ديسلاءانتعا "58 هفاصوا-ئاص ليئاخيم يروخلا

 ميرط وهو نيئهاك هتماسر - ةمتاخ ءايولاب هثباصا - هل

 مك الا فاصتا - هنفد موصخلا منم -- شارفلا
 هفاصوا ركْذةم 5 ةفقسالا فاصوا

 ةطنخلاةنزوت غاب ىتح لصوملا يف ا دتشمغالغلا ناك كلذلالخ ىفو 57

 يلاهالا نم ريثك رجهو امدلاو باودلا موه لك ا ىلا اهيف رطضا ةلئاه ةعاح
 عزوف مركلاو ءاخسلاب ريهشلا ينب ميركلا دبع ساهثلا ةيجلا تذخاف مهناطوا

 ةلسو هبروشلا نم نيقلخ ايمويقرفي نراكو ٠ نيسئابلا ىلع ةريثك تاريخ

 نرادلبلا اونطوتسا نيرجاهملا نم ريثك و ٠ هراد باب ىلع ناك أزبخ ةرييك
 انوععم دالواك مورلاو ةنراوملاةريدا 8 اوبهرتو نان نا ماصم لصوو ةديعللا

 مثريغو لبنس

 اودصق شوقرق نم الجر رشع ةيناُع ءالغلا يبسب نيب راها ةإ# نمو

 موعنم ةبب وقعيلاب نيبصعتم ابلها ناك الو ٠ ودرق ةريزج ىرق نم خْرآ ةيرق

 بهذ لاقثم ةميق شو اشرغ ٠١ ّلَع فيني امم اهرد 714 ةنزولا ١



 ا

 يطعتسي مدحاموي بهذالف ٠ هب مهنوتأي و ازبخ 5 .خ مل نوعمجي وناكو كري رطبلا

 لخديل هاعدف وفيطسا سامثلا ,همساو ةيرقلا 00000 ةسدلا كلا باب لع

 هب ةئعط م هر حنخب برضلاب هددهتو هنم ظاتغاف ىيلثاك هنال ىباف ةولصلا ىلا

 رلاقف ربخلاب وفيطسا سامثلا ملاكح هلتق نم نع اولأسو سانلا جرخ الو تاف
 7 ىلا اولقا 5 ٠ ةرفح يف ةثجلا اوحرطو ٠ تاكلا اذه لتقب ترصقام

 نيلئاق يداولا ىلا هنوبحسيو مهم لك ق نع يف ًالبح نوقلي اوناكو فبكلا يف
 يداولا التماىتحةيقبلا اوكرتةتس واةسخ مهماولتق الف كان ةنخ وا انيلامجرا أما

 (١)نيقوتخعاوتاشش جورملا نمةيرفل لها بعنف فيكلا ت ادور اطمالا هايم نم
 هيج باصملا مج يف ربظت تناكف لئاه انو رشالا ةءاحعا رثا صو

 ىهتناو طابش رمش يف ءابولا ًادتباو ةلاحم ال هتومل ةمالع ةسدع ردقب ءادوس

 دنع اوتام مثريغو كوكرك ىلا سوسقلا نم رفن برهف 1854 ةئس زومت ةثالثإ

 فسوي رسقلاو راحتلا سرطب سفلا متل يب يف نيباصملا لع رارسالا معي زوت

 سقلا . هوخاو ةمالعلا | .ظعاولا حئاص ليئاخيم يروخلاو ناعن سقلاو دادحلا وج

 نارطمةشال ىسومو مهنأي رفمو ةبق 5 او نادلكلا سوسق كلذكو حئاص مانهب
 قي إو امناكس نم نار.علاو تويبلا تيلخو سئانكلا تافقاف ٠ ىتم رام ريد

 يف مين سرطب سقلاو شوقرق يفايلبا سقاوم نتي نيف راف

 (؟) دادغب يف رخ او اقيشع يف ف قع َهلاو لطرب

 موعدن تاهجلا كالت يف انك امل اهيلع انعلطاو هنيعب اهدهاش خز نم خيش ةياور نع ١
 ةيكيلثاكلا ةنايدلا ىلا

 ةفرشلا يف ةظوفحم و سرطب كريرطبلا ىلا نييلصوملا ةلاسر نع ١
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 نار طلا هنامزف 0 كاذلو هذيمالت صخا بوقعي نار اما نال امسالو ًادج

 نارطملا عنتمأ اذاف )١( هيلا اهنارطمو اهبعش درتسيا قشمد ىلا هدفواو راقن يم

 بلح يف نركيلنولا فاخو ىتم نارطملا رفاسف ٠ نجلا ةرارم هةيذي بوق

 ناكر انطلا لانازعكو ةنقلتلا لأ ةولخنةلو ةوقلقف ءزيغ كتف مهمعزي نا 7

 راشب ريمالا ةنامحم ذالو نائل ىلا ت رهش يئدح مودقب هوهاعي بوتعب

 بره دق هلا : همصخ رع اذا قشمد ىلا ىتم نارطملا لصو الف

 كا ةلاْنوا و اها. ءادق هرهس ةدعز هناف ةلوفقم اهانلاف د ؟لاىلا هحوتف

 ةنازلفملا ىلا اباوخن !زسوا مث ةعامتجاب ريشتسيل 30 ىنتخاف حيتافملاب هبلاطي

 دلع اا البو نب اوما و اكشرإا كدببكك كل عباس اةديع تانؤلل
 ا ل كاز كو نا يقزاول ةنفادلا نق وئاز ظنه لولا

 ةسينكلا باب ترسك ,قح ياب هلأسو هاعدتساف مل احلا دنع كيلثاكلا هيلع كتشاف

 اهأرق الف ٠هتءاربو كريرطبلا ةلاسر هل رهظاف ٠ ةنيدملا هذه نارطع تسل تناو

 نيرشعو ةسمخ نجا يف يهحرطو نييكيلثاكلا نم نيرشعو ةسجخ ىلع ضبق

 لاف (سلدم اباوج هباجاف ٠ بوعي نارطملاب هبلاطي ريشب ريمالا ىلا بتكو ٠ موي
 يلاعلا بابلا ىلا هاوعد مفريف الاو هكريرطبةبغر زاجنا ديري املا لع ىتم نارطملا

 ةئاودنم لتفلا يلعمج اذا هناباجاف نارطملا ديرب ةنان ا ريمالا ىلا تكف

 فنرارطلل مماحلا لاقف ٠ هتيامح تحت لخدو هب راجتسا هنال هلسي الف هلغسا ىلل

 نمأي ىتح ناهز بيثت نا كيلع ريشا امناو لبجلا ريما لع ردقا ال ينا عا تم
 نجيسلا يف نوكي كتدوع نيح هلعلو هيلع ضبقاف مجريف كمصخ



 موصلا ر خاوا يش ل ْ 0 1 حي ةصرفلا منتغأو ىتم ناو اعملا نعذأف

 ةسدقأا ةكمالا ١ ١ نم 3 ريتلا كعبو دحالا لع نار طم كيع ةيقاعبلا ريد ُْف ريكلا

 ىأرو ٠ ةمايقلا ديع ةليا تدسلا نم ةعساتلا ةعءاسلا يف رونلا جارخا ةبتر رضح

 روتلا ثالذ نا ركف هرءاشت نادلبلا لك نم نيعمجتملا ريهاجللا طفل معسو ةلبلبلا

 صحفب و ب وةعيلا داقتعا يف باتري قفطف ةيهلا ةوقب ال ةيرشب د ؛ ريدم

 فترارطملا نا لع قشمد ىلا داع الو ٠ قرفلا نم نيبكيلثاكلا نيبو مهنيب ام
 هباجاف ٠ لاخلا ةعقاوب هربخت هكريرطب ىلا تكف نانبل نم عجري ل بوقعي

 هيتأب اعيد بعشلا كلذ“ سوسيو جبتي رقلاو كببلا ىلا بهذي نا ًازعوم

: 2-6 0 

 هج

 جس / اان

 5 ا 2 1 / 7 23

 اب وروا يف هلوجت مايا ةيواسنرفلاب اهعبط يتلا هرابخا نع ١
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 قو ولرو انك هع دا ناكر كلذ الف نوطيلا يللا نهرو اذه كو 5

 رصباف ليللا نم ةريخالا ةعجملا يف جارسلا ىؤطنا هليل تاذو ٠ هتارادأ رهسلا

 هللا 1 ا نال نكسر نشيوملا ىتازف لرش (رونازا ماقنلا
 اذا يل ضب رل 1 2100 و نم يبلطا : عاق ءازذعلا رم يجاني ةكاطنا

 لجو قاعتفا ضي ىلا تسلف ٠.اهتابثو.اهماظنا هب. متي ةكبرالا ءامزاثاقلا اه

 هيلط ام هل امدق 3 م هتلاح نم اشهْدف نامئأنلا هتاف نايل و لستغيل ةام للطي

 الف ينوعت ةديدقلا ةعب نم جراخ وهو هرشيي ىسيع ناراعملا ىلا اهدحا عرساو

 نم هب لزنل البح سللطو همئازع تخراف ىخق دق هقيفر نا نظ نارطملا هحن

 هنضتحاو هيلا عربف ٠ ا ادا نأ يي يراد ادوار مدورعلاا

 فيك ينيكحاف هقيفر نع ًارما اندحا رثكي ال نا ىلع انفلاحت دق انك اما : لاقو
 اهيلع ملطا نيح دعبو ٠ 3 نا 0 1 بكل انبي فانا

 (١)ةةرارشا تتاك

 ! هي ررطلا نارطلاا ىلا كرتككرابسلا قباب ىلا ناكلناكلا ر ابغا تذراؤت الْؤ

 ماسقلاو ني.درام دي درالا تاكر +لا ةلعكنا ىدلوو يخااي اي»>لاقف 3 حمو أةقاوو

 نرالاف يل هلك كلذ اوزع بعشلاو ةنقاسالاف يرارس | متاك كنا اهيؤا فعلا

 رطخ يف ينايح نوكتو يا. رسخاف ينوعلخمو 5 اع نوكتشي | ءرام س اذا

 يلا مجرثو يتحيصن لبقث نأ دي راف لعت 5 كبحا ينال كجاعزا بغرا الاناو
 ديسلا هباجاف « ةمارصلاب كلماعاو ك أوفجا نا ىلا ينرطضتف الاو كسفن ءاقلتنم

 نال ينام ىت> هب كسمتلا نم ل دب الو قألا تدجو يناف دعب اما » نوطنا

 هرارسا اك ىششأب رايعم انحوي كسلا نع |



0 

 ادور ا عيطتست الو دبالا ىلا كلبت تكله اذاف ةدحاو سفن يل

 رم رثكا كعبطا نا هللا مادق ًالدع ناك نا: لوسرلا سرطب لاق اك لوقا
 (10: صق) يل هللا هنلعا للا قحلا تكا نأ ردقا اليف ذا لم كحافال عال

 ٠ ةعطاس نيهارس هتتبو هب تررقا ىذلا قلاب ل لمعتو ىنعبتت نا كحصنا لب

 سفنلا كلبي نأ دك يذلا نم فخ لب 06 نولثي نيذلا نم فخ الو

 دقف هيذع ىل تبتك يذلا ديدهلا اماو 81:1١( ىته) مدهح ىف : عج دجلاو

 عزفي ال ' هناب ةقنلا يل راش 7-0 يل ترتخا ينال هم فاخا تاو هتمهف

 (؛5: 1٠١ اقوأ) « ىنم

 للادع ىلا بتكف ىضغأا قرع هيف 0 اذه د لعبلا | ا رقالف
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 ط دهقنمل 4 ةنمع ةيدهب

 ةسنكلا ىلا امشارو قشمد ةيقاعي رثكا عزن ثدا اولا هذه لالخ فو

 ىوس ةيوقعإلاب نيكسقملا نره"قيرف م ريك دم يبا ياس ةكرلذاكلا
 يي امسك كو عبس ناين اح بوهعي نار حملا راعضاف ٌةاناع رشع سس

 ا 0 اثالا نامالا يسع يقلل سر رار هيلا 0 ملا ًَط

 صخممو ايشار نمو 58 مهلصا نييذلا قشمد د: نآي رس جسم ةيشر الأ كلت

 قوقرفكو ااح نيع نم مهلصا نيذلا ايمن شار نآي.رس ا |. كندنلاو ةأدعو

 ةحلاصلا نايرم ف :امتيبو لدنج ةعلق نايرس لعو ٠ ايشار نم ةبيرفلا

 هيلع قشر راسلا نب دا راضألا هل تغلب ١ أو ) ١ | قشمد يحاوض ىدحا

 قشمد نارط. * يبصوملا دوا د 1 4 رات ةردف نع ١
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 ضرعف مبعنقيل كيب يلعىلا اوأجتلاف اولبقي رظيفوعث عيب كملسنو نينارطملا قلطنف

 هثاداعمنم افوخ هوبلف طرشلا كلذ لع.سايكا ةجس اوعفدي نا نييكيلث كلا لع

 انيرالا ان ف ال مايا ة ةئالث هيف اماقا نا دعب نوسلا نم نينارطملا قلطاف

 اننا لاق يكلانكلا داق نكس نمو ل يشق ةمعلا الدنا قلااملا تارا

 نارطم امدأي ةبدأع ةلفحلا مت كاك نادلكلاو خمول عم ةلدااب ما

 نمرالادنع دسجلا ديعو دوعصلا سمح يوي ةلفحلا ترجو ٠ رباكالا ةقفن

 تاصحو ٠ هسقط ةغلب ”لك نايرسلاو نمرالا ىجوف نيب ليتارتلا تمي ثيح

 ءارذعلا لاقتلا ديع يفو ٠ نادلكلل دزءرهاب ةعبب يف عوسي باق ديع موي ةلفحلا

 نايرسلل ينوعت ةعبب 2

 هئانل ىلا نانارطملا جرف م دل 1و سرزب لبا زاعملا ايفل نول جل امتل هج ,ءانثاو

 لاقو ناراءملا اذه سمعتتا 1 هلا حايز ىضقلا الو ٠ ماركاب امهنيب هادلجاو

 يسن ص الخ لب هاج الو 9 0 21942 ل ١ يفاف اروبا 2 نب لما تفشل

 عيل *# ءامسلا يف حرف نوأي : لاقف سدقملا باتكلا نم دهاوشب همال دياو

 يشورمص اهماهاو ةسدقملا ةسينكلا نا يدالواو يتوخااي لوقاو ٠ بوتي ردحاو
 نم يك جحالد| اهتمالعو أهترك ىتلا ةحنلاو ةغاالا طقف اهيف نال مون ةئيفس ريظن

 ةريظحلا هذه ىلا مضنيال ادام كال /هلا قيرط ينوه اهنع جرا 1 او نشل فئاوط

 ىلا دغلا يفرضح 40 ارورس نوعماسلا ىكبف 'اع اعدلا مقرب متخو ٠ ةسدقملا

 هنكل ٠ هرب رق ىلع .ل ايحتالاو هلا م رخل نامالا ةروص ررفو ةيالقلا

 فرصناو هسار نم ريفلا فط: ىلا همشلاف حيسملا دبع سقلا لداج موي دعب

 ةقاعبلا ىلا داعو ٠ دوا هفدصر ف 37 وب مدقو مدن 3 7 هواير فرع كالذدبو



 0 ا , ك6 0 ©. دب 9 58 ا ا 4
 بم“ هلع للا 1 5 لا ال4 كك ب ْظد ل عروس إل و هكر ٌَّّى لزتعاف هولشي 2

 ل ا ! 0 5 ( )+ ٍ 8 + :١ ش

 همالكب لم 0 ردك»ب هداشس ألا اياوثلا ىلا لسر أو ريدلا ىلا

 أ

 نيكل لا لماعي نا ١ لط هةكرب راع -- كلذ ءأ 6 دا كنع ساب ١| ناير ملا ناكو

 ا ا

 ىليبانبلا دحالا كيع ناراعملا كعمو 5 درأم ىلا ل 1 | و نينار .طملا اه - مل الو ةمأ رضصن

 نادلكلا نا رطلو نمرالا ىاراعأ 4 أم بدأ لق 0 نارام ناكو

 ةحملا ف يف مهفأو 00 كم م || ظظعوف شرا اولصما اواخد ءاعطلا كعب ١ و8 مهدوسفو

 هه 85 5 ا 9 ايبا ٠

 4 الا ينا أ. 6 بع لأ ْ
 مهسوستو لأر 27 ايتاراتم لا“! ر ذأ هعيب يارد

 مم طقف لكتاب م |اب مل نذاف هتسماعش نم رفن هضراعف : ماع اس نم لكو

 'ايرمملا 0 اهب أءو أهفرشو

 0 انا 5 لاقي يديد ماحدا هلق روهألا هذه كعبو
 ا |

 :ةرم لوال نيسيدتلا مخ اما يناثلا ني رد ةرغ ىف اوديع دق ناي رسلا

 ( اه
 ٠ 3 1 9 ١ ا 0 ا أ | ٠ 0 ٠ , م ا

 1ا1قنب < 7 رويحو ةينمرال و ةداب رسلاب ادانرو ناب 1 حايزإ لايف 2 اولفتد.ا

 لترف . ع : وأم لا ر مر حق 03 لص ىرعأ ىثودكلا لسرلا ىلا ولا يردابلا 2

 هي اللاب ا

 نييكللت 5 أ ص ىتشاسب 3 5 نيماسملا نب لوعد 8 أول كف أيل انا رع | ل أيفلا اه

9 

 ف

 أهيف برد | لب ؟ / 40 كن اوأ ىف :١4 7 نايرم هَ اذه م
 أ 9

 تين ايابأ سفقلا
 ىد

 0 اسما نوتاخ ي ,حاخ نب انا 8 ظظ06آ0 ا ةياكشلا مف ب ةيقأع أعلا هفسمو هج هالو أو

 9 ك2 ةعلقلا ن 5 رطو 00 رولا لول اج 1 5 ايليا ن هلا ََط ضرقلا
2 

 نارفعزلا ريد ىلا ب مم 0 ناي رفملا كسم اوداراو ةاطار ملا نيذلا

 ) أ ! هعشر 9 وف 8 أ ضس 2 4 ع ايلي سلا مارغ م أيا ةرسدع كعبيو

 ىنأب راعم ميكر ١ يروخلا دنع ةظوفمم ةعدق رايخاةدي رح ١

 ؟
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 موصخلا بهش-ةرث “وم تالفح امهتماقا ىسعونوطنانيديسأ|ىلاسعشلارثك ٠ءاهنا 56

 كريرطبلا بعش ةروشم-- كري رطبلاةدبسد--نيعب رالاةسنك كيلثاكلا مالتسا -مهسبح

 ةعبب اهيل 2 لسبلا قالطا-ةوشر عم مح--نوطناو ىسع نيذيسلا سبح

 قاما هريرقث -هباطخ--مورك نبا روضح---ةرث وه تالفح - ينوممت

 سوسقلا سيح - تاللفحلا| ةموأىدله - دعس تل كريرطللا ع يل 3

 كريرطبلا 16-005 هوافش -نوطنا كلا صضرم ضيم

 هتيشربأ تاقحام -قشمد نارطم 15 ايش

 ربسل ريمال ا ىلا قشمدنارطمءاحتلا -راقن يه لاسرا

 هباهذ 5-3 نيقاشملا كا هبامترا

 كلا ىلا

 هج منوه

 وقل 3 ني ا اع ناتلا ومع نادينا اها
 00 34 د نب 2 0 ى وس 20 2 ميم قبب 5 سريلقالاو

 5-5 0 00 مث أمدق نم ءالست 6 ةلودلا 1 لاما 58 ملأ 1

 سوسهلاو نينارطملا ةقفرب نمرالا ةعييف ةينيدلا تالفملا نوممن اوناكلب كلذب

 دقو ءامدقتلا نيرديسملا كات ممئيه تناكف ٠ ىلصوملا ليئاخم سفلاو ةعبرالا

 موي مركلا بيلصلا دوع ةريخذ بصن هناف اعوشخ نوطنا ديسلا لمع مداز
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 ناب ثلا لوانتإو فوتعا نم لكل لماك نارفشب ىدانو دوعتملا دلل |قرانبلا:دألا
 ٠ ةسدقملاةدنكلا نأش مفرو مظعالا ربملا لجانم ةريخذلا مادق ىلصو سدقملا
 ٠ كروكك بروس ةعبي ىلا ةفئاط لك نم راهنلا كلذ يف نويكبلثاكلا دراوتف

 5 ىلع مهنابش اول ىتح ًاقنحو ًادسح نويبوقعيلا مرطضا مثرورس رادقمبو

 تدتشاو ةراحملاب مهنومجريو نيكللثاكلا نوم شمرلا ةالص قو اولبقاف

 مهلع مفرب نا ميقا وي ديسلا رطضا ىتح ةعيبلا نم ىعشلا جورخ دنع ةنعفلا

 نيعبرالاة عيب تقلغأو نسا يف مهتحرطو نينتفما ىلع ةم وكلا تضيقف ةياكشلا

 ليئاخيم رام ةعيب ىلا دغلا ف ةيقاعبلا عمتجاف ٠ نوطنا ديسلل اهبحيتافم تملسو

 نم حيتاهملا درتساو مءانحيس قلطا اذا اك أ ةئسيدل ودعي احلا ىلا اولسراو

 2050 ؟يباعو اسيك نوثالث ةسينكلا ّلَع ةمارغلا مهباجاف ٠ نارطملا
1 

 ماما ىجعداو هكر يرطب ندل نم موك فسوي نارطملا لبن ربا دنعو
 ةعب يف هبعش عمش همالك ىلا _غصي مف ح تافملا يلطو هنع ليك و هناب ردبللا

 هل 1 ثا اذا امبعيتي نا ادعاو هتلداحل نينارطملا اوعدب نأ مهنقلو ليئاخيم رام

 انأ ةجاح ال نا نا : الاف هنتفلل ةربدم ةسيسد أمنا الع ريخلا اذه اهلصو الف قحلا

 ظ 5 فرصناف انأش و انعد:كلادح نا

 اورواشتو 0 نودب نارفعزلا ريد يف ةبقاعيلا هوجو عقجا م :

 نينارطملا تنسو انينوجسم تقلطاو انتبجتسا اذا نولوقي لستملا ىلا السر اوذفناو

 لذ لاما عمج او اند ل اسك رشع ىنثا كانيطعا ةعيبلا انتلسو
 0 _ برا انل اوعفدا : نولوقي نيكيلثاكلا ىلا اولسراف هتمرب هعج مل ايبتي
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 تال اددكفلا اقبانق 67ةقوزر قر كاق ذا ةورجا نمرظب :كريزطبلا ناكو

 هنوريذو ةكيلئاكلا ةسينكلا ىلا مهما وضناب هنورشب ىسيعو نوظنا ناديسلاو

 نم يلاعلا بابلا ىدل اهدحني نم طسوب نا هنم نارطملا 0 مل ىرج ام

 هذه رييست يف مهقاوي ديسلا ىنتعاف ٠ ةم واقلل دعاسلا رعش ام اذا رايسلا نبا ظنغ

 )١( ةيمؤر ىلا: اهلك فدكلا

 ءانذواز[بةيذوبع نين تحنودتي ةيقريشلا فئاوطلا نم نوكيلثاكلا ناك اهفو
 اوناكأيوبا ًاقوقح هنوعس ام مهنم هنوبجتتس اوناك امع الضف مهنال نيقاشملا

 اهنكلووملل ةيعرشة يعر مهنوبسحي ذا رئاسخل اويننلاو دإ+او سوبحلاب ممشيعنوصغني

 نيمولظملا ذاقنال لئاسولا داجا يف ىعسي يلوسرلا يسركلا :راك مهلع ةيصاع

 ةجرازكوكلل

 رصنلف يورلا اما مهئاعصاخي ةمصاعلا| يف ينمرالاويمورلا ناكري رطبلا ناكو

 امسالو مثريغو نمرالا نم نيقاشملا رصنلف ينمرالا أاماو ٠ نيكلملا نم نيقاشملا

 نايرسلا
 5 كل كلل كودلاءانزطسلول رق ءاناخ و قيكارإل ظنا! دت شيئ امسور راس قاو

 مهقوقح نع نروعفاديو نيكللثاكلا قوتي افرك ةلودريعس أيس و

 ىلع لاخلا تلاز امو كاذ ًاروطو اذه ةرات اهنيمارفب ديون تناكف ةيلعلا ةلودلا اما

 ىلع نيقاشملا ةلوص نم لالقتسالاو نبدلا ةيرح نوتكللثاكلا جنم ىتح انجالشالم

 فئاوط حلاصمب موقي يندم كري رطب ةفصب يكيلثاك نارطم ةمصاعلا يف ماقي نا
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 هخم رات دوم ناطلسلا نم فيرش طخ ىجومب كلذ ىرجو ٠ ةيكيلثاكلا قرشلا
 نارطم دحوي : ذاو 1١*18 ةنس يناثلا نوناك ” قفاوملا !؟4 5 ةنس سحر ١"

 ةعاعلا ىلا ناحيرون نوطنا ديسلا نماتلا سوس ابايلا ذفنا ةفيظواا هذحل دعتسم

 نيقاشملا نا ريغ ١*8 ١ ةنس زوم ” اهخرات ةءارس هدياو (ةيلناع وا اتاي رب هاعمو

 بوكا همسا ىنمرا تييترو باختتاب فيرش طخ ردصف روكذملا لع اوجتخا

 ةكلئاكلا فئاوطلا لالقتسا يرجأ ناىلالاملا هذهتلاطو هضوع ناكر وشو

 0١ ) هبعش لع هتيلوتلو هيديعتسم نم هلالقتسا ديبأتا ا مهئاس ورنملك يطعأف

 تدتمن ةورح سرع كري رطل هلام ريس انس تداولا دهن تاكو

 اهيفو ةلدا 0 ةيمج ١8548 ةنس يناثلا نوناك ف مظعالا ريخلا ناويد يف

 ةحصب رشع يناثلا نوال ابايلا ىضقف ةداعلا بسح هنايا ةروص َك ريرطبلار رق

 أرفاظ ةفرشلا ريد ىلا داعف هتنثت كص هلسو نويلابلاب هححشوو هباختا

 هك 2

 نإ
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 ليزا رطبا

 ةمدقملا يف اشابلا نيطنطسق يروخلا إب مولظ» سهيدكم ديسلا رابخا نع ١
 أ
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 11 ف ياام يارا لاناجلم فالخب ٠ ةيجبننللا نلئاضنلا
 اهنومرحي ام نيقاشملا قرف مرحت تراص ىتح غلابلا ليفان لوما 1 ىضفاو

 هذبن يذلا يلوسرلا يي ركلا ةعاط ىلا عوجر 1 هل مؤللا كلوق اذهلو أضيا مث

 همونقاو انصلخم 0 يتعيبطب دا داقتءالا اماو روك ذملا لولا مرمهدف اهو انوابا

 اذان ةكيلناكلا ةلدكلا نم ًاروفت لب ةقيقتس هزكتالا انباب اييننك دبشتق ديعاولا

 دحاو ليئوناع دحاو نبا دحاو حيمسم مات ناسناو مات هال مديت نا اهيف ارق

 ةماملا ةنونيدلا لبق يوعسلا توكلملا يف نيسيدقلا حاورا دوجو ركتا كلذكو

 مل ديعنو موصنو مهعفشتساف هللا ةكئالم نيب ةيوامسلا ندع يف مبلعجت انبتكو

 ةيصوصخلاةنونيدلا اضيا رك ٠ انمجزب بذكي لمعلا اذهو ٠ روذالا مهل مدقنو

 انكري رطبنابا اك ةيسقطلا انبتك يف دري هنال انلوق بذكحي انلمع نكلر ب
 « لويشو » نيسيدقلا ةداعس لح « اثرحام » فو تأ اك تهاوي

 لحم شو « انقدحو ”مهصئئاقن نم راربالا ريبطتل ىنمزل لا ىنعمب يح 5 يا

 ايجار يبلق لك نمويتي رح ىلع موبلا تيتا اذهونيطايشلا عم ثلا ممكالهلايف نيدلاخلا

 ةسنكلا نضح يف نهاكلا اذهو انا ىنولبقت نا نم 55200 صالخ

 تابثلا ىلع يننيعب و اذه يناماو يتبوت لبقي نا هل لاسنو!: ةسدنملا ةكلناكلا

 اهتببس ىتلا رارضالا نم ينم ردصام لك يرمع نم ىقتب ايذ حلصال ينيوقيو

 ' ' ةيكحر 0 ١ ةسكلل 59

 نارطملا غرف الو ٠اعمدم الهذنم 3 اذه ىلايغصي ميقاوي ديسلا ناكو

 كذا يكل رورس لكب كلعلا -ةأ دق : لوقي اس نم نوطنا

 حيسملا دعو و ىوقتأاب اوشيعي نا نوبحي نيذلا لك نرا هلسرو بر أ مالكب



 0 ا ل لل ا اا ااا 023 9-7. 12 2-2 تتاح يو جب يوسوس برجا هودي سس تاس ا سس

 سكلم بلص سرطب نافذ ةمسيسلا سرا ىرج ك6 ملا نوبل

 لبهف٠ ةسادق اتةوقوفي اوناكو فيسأا دحن هريغو هدلح خلسب هريغ دابو سأرلا

 دنم لب حييسملا عود أنار ةمعن معن لاق ٠ مريظن لمت و. ثلك نأ دمع خللا

 مفني اذام هنال ياياطخ فلاس :رع ًاريفكتو هدحل ةحييذ يسفن مدقا نآلا

 هسشن نع ةءادف ناسنالا يطعي اذام وا هسفن رسخو هك ماعلا ميرا اذا ناسنالا

 فئاخ ريغ لو.رلا عم لوقا لب« ؟ 9:17 ىتم» ايندلا ماطح يف ًاعمط ايكلها اذا

 فيس ما رطخ ما عوج ما قيض ها ”رضأ حيسملا هبحم نع يىنلصفي يذلا نم

 هنواعمو ميقاوي ن 'اراعأأ ضمن 4 مالك نوطنا ديسلا يعناالو «*ه : 4 ةيمور »

 ل كاذيبعي عوعجا اودقواف ةنيكلا ميعبت :واستكلا || ىلا هسيسقو نا رطللاب علل اطو

 تاعألا رو ارت هيل نظل مكدو ريبكلا جذملا جرد ىلع 7 8

 بلصلاو ليجنالاو رهاطلاناب رقلاو سدقالاثولاثلا امهيلع ادهشتساو يكيلثاكلا

 اذه ضقنو رساجن نمو سدقملا ناميالا اذه ىلع تونو ايحن اننا : نيلئاق اًمْحو

 : "روطنا ديساللاقو َةلخلا نارطملا اممحنش ٠ دحاجلا اذوهي عم هبيدعت نآكك ملا

 ينمران هاك دنع فرعاف « ١5 : ١ا/ اقول »نهاكلل كسفن راو يخااي ن لا رك

 نوطنا ديسلا سلج مث ُّْ هقئاعو ائاحو ًاملض مق مي اوي تيسلا هَدإَدَق كايسا ريذ ةعمأ

 رورسم نالذح وهو قرضلاو تيت اءلبا سلا ينارتغا معسو

 سآقلاو ىسيع_:رارطملا اضيا بهذ 1851 ةنس رايا ةرغ ناكو دغلا ينو

 اهررق ام هيدي نيب يكبلثاكلا نامالا ةروص اررقو ميقاوي ديسلا ىلا رونلادبع

 كالذكو ٠ ائاخو الضو أحات هزإق هفارثعا دعب نغو لخلا اميدتش نوظنا دسلا
 ٠ ةلئاع نوسمخو ةثا» مهرثا ىلع كلثكتو حيسملادبع سقلاو بوقعي سقلا عنص



 فن

 ةلاس و امهتيشاحو كيب يلعأو ّ اهل ايادهب كريرطبلا لوسر مدق اهيلع اولوتسا

 اسك رشع ىنثاب هدعوو اهيفني ونينهاكلا يتيح قاحي نا مالا نم افيفعزشتلا

 نماةسنكلا مكاخلا اطلاننا يات اويلرإ "تاكو ايادحلا ا ذعاشهئعاج نم ايظنفي

 امال ا موتا ويقلل ارنب سدر طلاتن اقل ا وجلب نا رود ناففيلا
 اوقف كك ردنا وا زكا ىتام وجم لك جرت لمار اذدينوا :ةومالا

 ٠ نيدرام ىلا اهدر رونلا تبس يفو ٠ ةيرقلا ثالت يف موصلا مايا الككف امهنم
 بتكف ٠ةولصلا انل لحم ال الاقف نايلصي نيا اهلأسو اهاعدتسا ديعلا ىضقتا الف

 كيب يلعو وه بتكو ٠ نيفئاخ ريغ !ءاش ائيح ةالصلاب ايل حمس هيف كم اهل
 امهما اندجوفنيسيسقلا كيمصخ رما انصخ دقف دعب اما » ىتاي ام كريرطبلا ىلا

 نكما امب اهانلماع كنامرفل امارك إذ كلذ عمو عرشلا فلاخ ام ءيشب ايس
 « ةسينكلا اعللساو امهحلاصت نا كلاسنف صاصقلا نم

 اهجوت ةصخرلا كصب حيسملا دبعو بوقعي ناسيسقلا فرصنا ايلف

 ن٠ عجر دق ناك يذلا ماعلب ماهاربا ديسلا هنواعمو )١( اسار مي يتحلل

 جونصلاب يا لافتحاب اهدحا سدقو اميلخ 127 ةتسا ادنك ورب ةسردت

 كرم مآ اكالث مهلجل يويتح مو نينارظلا روضحب شنقاونلاو  حوازملاو
 سقلا اهعمو ةعيبلا كلت ىلا ناددرتي مويلا كللذ ذنم نانهاكلا ذخاو ٠ نايرسلا

 ينايرس سادق كروبك بروس ةعبب يف الق عمسي نكي ملو ٠ يلصوملا ليئاخيم

 يزاكلا ركل كاريرطلا دبي نيدراك ًانارطم ميقأ دق زاب زاط ميقاوي نا ناك ل

 االم8 ةعس
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 .:را هباجاف هبلط ضفري نا فاخ 1 املا ةلاسر هتفاو الف كري رطلا اما

 ىدتسافاموي رشع ةعسا كعب مالا ىلا باوملا أده لصو الف ٠ ءاشل منصا

 ىل]لر4 بعشأا هودحو ةعمو 0-2 رطبلا بنان 4لأ تح سس هلا نوطنا نارطملا

 نوم ةسيدقلا ةعبب كيلثاكلا 1 و مهحأاصو نيقيرفلا

 هل ىرحو لروانا نار طأا ءادعها لع ناك تضقنا نا او 010

 انوعتت دك نعاجو نيس. دسفلا نا اه * هل لاقو ىسلع نار طلاب ل جا ىرجام

 رهحال مق ميق اوي ديسلا ىلا د 0 بهذ 000 + هس كلا ىلع اولوتساو

 ديسلا هيلا هحوتو هقفاوف نيموي دعب ينعبتاف تا اماو ٠ ةلحلا ذخاو يدقتغم

 اناعوحلا نمار وزان ع ايليا ردنا عم ليللا نم ةيناثلا ةعاسلا يف نوطنا

 ٠ لوقن ثيح ىلسرلا نم هانملسل ىذلا نامالا نوناق بسح كيلثاك نايرس

 ةسدقم « ةعماج أ ( كلنا ةدوأو ةسنل ١ نه وز 2 هبر 7 ةيناي 5

 تس لذ نالا أماو ٠ ةيرتلاو 2 اسكلابو "و الإ نييب وقعب انسأو ةيلوسر

 يكينثاكلا نامالا ىلا يناتناب الا يريعص 0 م رف ترصبتو اليو

 جاعتلاو فارخلا يعار سرطب رام يي سلس نايررا روق عوضخلابو

 0 أمم يأ ة هرو' <ذملا عبرالا تامالعلاو أنه هاند ا انحوي 2, ,.تاكلاو

 اهلك قبطتت لسرلا ةماه سرطبل زمسملا لولا ةياكرأ مالعو قحلا ةسنك

 يعداربلا بوقعي ىلااهتبسن ىنكتف انتسدنك اماو «ةينامورلا ةيكيلثاكلا ةسينكلا ىلع
 يلسرلا مياعتلاو ةسائرلا ةلسلس موي تعطق اهنا طش اياد مضوا انل نوكتل

 ةفئاط نمام هنا ىرا 5 نمو ٠ عدبلا لها اهأشنا ةيرو هز ةاسلبسل تقلعتو

 لاهعاب تنادزأو ترهزاو نهر 5 هناما 0 سراب 03 أ تقلا
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 مم نانا كلا ل ليعش ةدقتعمم سس اال هنامز نش كاس ءاهد وذ

 ةعبب مسنلف هرهوج ربتخن 3 ٠ 4.اقم ىلع اصرح مهتمواقم ىلع انايا هتقفاوم

 نيذلا نايرسلا لك اهيف هعم مهتجا اذاف يلصوملا ديبع ليئاخيم سقلل نيعب رالا

 ىلا اندع اذا مهلعلف مثانل ماج تانلكللب قرا ا رئانم نامز نع نؤلتفا

 اندقتعمرجت اذا هنال أضيا كري رطبلا راكفا انل يلجتت كاذب و انعم نوثبلي انداقتعا

 ا ُط 1 انيأر نان يلدا ريغ ايوا اجا

 نداكلا لصيلف لب : اولاقو صالخا رك وناك مهنال مهوموأق يف وعم ةسيدقلا

 رامو نيعبرالا اتنروخ مهقفاوف ةكلشكلا ىلا اعيمج عزننو هعبتنف اندنع يلصوملا

 كا ا ل را ل كي اعلا ىلا كك ازلاقو كم لئاغتم

 نعل سلال ينوعت ةسدقلا ةعبب انللم هضفر اذاو انبرا ىضقنا كة دتهاو

 قرأ نوطنا نارطملا عم :وقفتملا ينوعت ةسيدقلا بعش مثريخن ٠ هيلا نيمتنمأو

 موصلا نم يناثلا دحالا موي ذنم اوعرش لب مه اوثرتكي ملو اوءاش اه اوبتكي

 مهتيبوقعي لعةيقبلا كيلو ةعباتتم مهسيدادق اولعج يا كيلثاكلا كاسم نوكلسي
 ربد امناو كريرطبلا باوج نورظتتي اوناكو نوظناو ىسع ناديسلا مهعمو
 قثي نا ءاجر ينومث ةسيدفلا ةعيب بعش عم ريبدتلا اذه ناروك ذملا نادمسلا

 ًاديور ًاديور اه وعيتيف امهب بعشلا

 نار ركقلاافلون] الاقوال ءاوتزال سآي روق لئاشررلا: أفق ”كزير طبل أما

 رانك كسلا ةااذأ) نوللا لارطملا تدعو ام زخأف دكلدكلاب ناعنل تقول

 ةسيسد مهام نال مهقيدصتيف لجن ال نارطملا هباجا ٠ مهتلاسر نم حضتي اك

 نا يدنع يازلاو انلدب اوماقاو انوعلخ مثانقفاو اذاف انراكفا سح هب اودصق



 ا

 كنظ باصا ناف ٠ هسفن نوطنا نارطملا دي 0 0 سكلو مهب لاثحت

 نا : نواوقيو مرملا ةءارق مهعامس ىدل هعيبلا نوردا:: مهنا مرج الف اوكلثكتو
 نوقأب مهنا ص لدتلا ارحبو اويضااذاو" 5 انسل اننال ادييصت اال 2 <

 ةسيدقلا ةعبب يسيسق ىلع مرحلا بتك كلذ دنعو٠ كنظ سكعب هيلع مث ام لع

 نوطنانارطملا ىلا كالا ٠ امهتعاج لعو بوقعيو ميسملا دبع

 لئاسر تدر ملف . دحالا حابص ث بعشلا عم 55 ص 4مرد رشي نا

 يف كريرطبلا مرح ءىرق اذا : هنا نيصلخلا ىلا 5 نارطملا رسأ 0
 امتخسا -- و ينادتها ةاء يف يتلا هنأما ةروص 8 متنا | اوأ رفا : نيعب رآلا ةعبب

 همه 0 رطلا نام ةروص بعشلا مف مم الف

 ىلا ناعذالا ضوع مهمناريغ ٠ 00 5 طبل 37 اوققحتو

 59 52 دطوت اذ الام اوكف

 سجسلا به مث نمو ٠ مهنم مقنيا كريرطبلا ىلا اوبتك ًاضغ اوطاشتسا قحلا

 مالا اغا دما ىلا بتكف بضغ مهتلاسر أرق ذنمك 0 داهطضالاو

 نيذلا لك سيحو نيبكلئاكلا درط (_ىلم لسقلا ىكي يالالا كيب يلع ىلاو

 بوقعي سقلاو حيسملا دبع سقلا ا اللا قل ريغك لاع اهيعوو هرسع

 شالم فسويو نوره اجاوخلاو وعت نب سجرح سامشلاو هجاج ايليا سامشلاو
 نيعب رآلا ةعبب ةيالق نم ىسد نارطملا هيلا ىعدتسا م 2 نوسلا ع مهجزو

 كتداعس بتكتلذ هل لاق لب ضرب م حيتاهملا هملس ناأدعاو كيهدب هبلاطو

 باودر تاق سكاف لك و. ةلظساوب وأ ةمشنا ةكاحمل رضحي نا كرب رطبلا ىلا
 الف ٠ ةعيبلا مهلسو مهليبس قلطاو سايكا ةتس ءانجيسلا مارغ كلذلو كربرطبلا



 ظ 0
 لاقةفتنقو: اهلشالل برا! ب مرج الو نذإ :قييصتلف هلرتمل ارش طاع اكو

 ةوص نم هينا هللا نا دب الو ذه ٠ هيف ديب رطخلا يحب نم ميكحلا

 مطتسي ملذأو انرهاظ بسح ال انتا يسحانسا< هراهجأ نع انادع اذاف يارلا

 لوغ اع لدع اذا نايرفملا ةيتر ىلا هيقري نا هياع ضرع هنارطم عانقا كيرالا

 ةايلالا اتوب هئايعرا نم هلم مطق دقو اطغانما ريع نم جرخو ىباف هيلع

 حل, ةففاوملاب ءةمزأ ناكل هرثأت ١ فال اهيل. .ءاشدم طخ ادلب

 هنا 0 قاشلا اله نارصالا لعا انكر يرطب لمح ام رعت ال كنا ربظي هل لاق

 ىشلا اذه لعو ' نيكلئاكلا دقةتعم ىلا لَم ال نا نمرالا كريرطب دهاع

 4 :ص:هفوخ الا ةتلواخم افنانوي يوب 0 نلقنفا ةكاربل لعزل ةةارتملا

 وهو نيدرا٠ دصق لب نارطملا اذه دعوب نوطنا ديسلا قش ف ::هماقم- رادع

 بعشلا منقي فيك ركتفي
 أم هيلع صقو ىسع نارطملاب ىلتخا نوطنا ديسلا لوصو ذنمو ؟؟*

 هيسذلا ام نوطنا نارطملا لاقف ٠ انزيم وه هرماب هلعاو د رف زتهاف ٠ هل ىرح

 ميلمتلا في ناضوافتي اعرش مث كنم ينوخ لاق ينع كلذ متك لع كامح

 ةسنكلا ُط ةسخكلا تامالع قيبطتو ينامورأا تناك ةسائرو ميصلا

 ديسلا لاسق ٠ ةعاشلا كلت ىلا رومالا هذهاكردي مل اهنا نم ابجعتف ةيكيلئاكلا

 نروطنا ديسلا لاق ٠ انرطاخ يف اب راهجالل اليبس دجن نا نالا انيلع ىسيع

 الو مجشللا نلف * هيدي نيب اتنايا ررقنو نمرالا نارطم ميقا رمادا نا يانا

 ىلا ةعيرس مهيدياو ةأسق ءالظ موقللا ءالوه نا فرعا يفا ىلع انمزع خر

 يتةثوبرلا ىلع تلكتا دقف انا اما توملا جرو باذعلا انوقيذي و انوذويق رشلا
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 هده 0 ايلشني نأ( 6 موب را | 8ريصي قئفلوؤللا نوفرعت و يذاب

 هقيفر |هدحا ةدهامم اّمخو ٠ 0 ىلا يعشلا اذه عم انلمو ةيدويعلا

 ريخالا سفنلا ىلا تابثلاو ةدضاعملا الا

 عرشيو رخآ تقو ىلا ناميالاب ر ارقالا لجأ وي نا ىار نوطنا ديسلانا ري

 نم 0 قفطف ٠ عينم شح ةدحاوا ادب ام. 2-5 يلو بشلل عاق

 اذه ةيمثا مهل نيبو بعشلاو سريلفالا نم ةقثلاو مهنا يلوا ًارس حتافي نينثالا

 بتكف امهتوقدصي ال ضعبلا ىراكو ريك بح امهعبتف ٠ هدئاوفو لمملا
 (1) دوبش ةدعاميلع دهشاو كلذ يف اكس نارطملا

 ٍشضو اهعيب عم تانروخ يا تاثيعرم ةنالث نيدرام يف ةبقاعيلل ناكو

 هاش دواد نب ةمعن سقلا عم ىسعنارطملا اهف ميقي نأكو ا * نيعب رآلا ةعبب

 نارطملا اهيف ممقي ينوه ةسيدقلاةعيبو ٠ ثيحن ايلياسقلاو سرخالا يوك سفلاو

 ايليا سقلا نبا يسملا دبع سقلاو بوقعي سقلاو رونلا دبع سلا هعمو نوطنا

 ءادتها ريخ عاذ الف ةيبونجلا ةدللا ح ف شو ليث اذه راف ةعدو ٠ روعأس

 افكر يرطب نا اولاقو ةببوقعبلل هنم نوبصعتملا ر مال نطلاو ع تءارطلا

 ١ روطلا نينارطملا نايا ةروص نيدواع ةكييرطلا راد ىةيدف ةقرو يفالارت ”
 ماشروا يسرك مداخ سايلا ثارطملا : مركذ يئآلا موتخو ةداهشب ةقدصم ىسيعو ٠

 قشمد يسرك مداخ سجرج ٠ يليبانب دحالادبع نارطملا ٠ روعاز ايليا سقلا ٠ نوره اجاوملا
 لك و ىدج فسوب *نيعب رألا ةمي لك .هباوو نئابلا سايتلا حالا دبع سايشلا هاو

 ينوعش ةسيدقلا ةعبب ٠ ليئاخ# رام ةعيب ليكو هناح نب حيسملادبع يسدقملا ٠ ءدقم فسوي

 يتج نب حيسملادبع ورشب ٠ غابصلا هاش رضخ نب ميهربا
 ي
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 نا ًاريخا رطضا هنكل كلذ ىلع هكريرطب هبتاع ىتح/ضرفلا ةالص يف باصلا

 : دقتعم كيس هيأر نع موي تاذ هلأسو نارطملا أرتف ٠ ناراطملا تانيبل نع

 فدراو ) ١ / هترامع َْق حيفنل همزإي هيب وقعيلا لوم أمنا ناس هنأ لاقف نعي رفلا

 نم بيرقلا انيعش طبض لجا نم ناصقنلا ىف اناس هناا نانو رغالو» ةالئاق

 ناك لب تكسي مل هريمض نكلو ىسع نارطملا تكسف « ةجح ىندال ةعاطلا ذبن
 ٠ هقيفر نوطنا نارظملا حتافي نا ىونو قحلا هل ىلحي يوامسلا رونلا بلطي

 مهبذجتو ل١ الضلا نم أه ءامف .هيصاأ م لا انعلا شنت ة 4م 5-5 لبا 2 قىردسو

 نارفعزلاريد ىلا همودق 1 9 0 نوطنا 0س اذه لثم كلك

 سر قل ا نال وولا هرب اها راو نيكة 6لا نم ةنضفرت ةادزانذق

 أم مثوفجنو ضغب يا مهضغبس نراكف ةراشب ديسلا ةبقارمو نوريملا سيدقت

 معمنييكيلثاك ا ريعي ناك نيبهناكالذوهتمواقم انثا هل زبظقحلا نا ريغ ٠ عاطتسا

 ناكذا نارفعرلا ويدوم بهذف بتكلا صخخ لع هاج يقم نانيخ مصعب نم

 . ركب رايد هي كريرطبلا ناك و يلصوملا ليوطاا ينب نب ىتم ن رطملا هسيئر
 ىو ٍفباتك ىلع رثعف ٠ هب ضرافملا حب اه م دج نأ ءاجر بتكلا ملاظي ذخاو

 ةساركىعو:: انهي سويتمو ثلاثلاسجرج ةكراطعبلا اهغلخ تلا ناميالا روص

 ىلا اهاوس نم برقا تناكو يلاحلا هكريراطب عبارلا سجرج ناميا روتسد ةيواح

 انستا ال 2 بحاف ينامورلا كارولطلا ةيلعألا رأا قوفح ىلاو كلل مك لاو

 رس نارطلا ت7 لد ك1 ل 06 موب نايألا هرم هيت كاذب ىعاجر."
 اهيلع عالطا
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 ىتح اهيف رظنلا رركيو اهأأرقي قفطو ٠ مهئالعو نايرسلا ةنفالم نم نيهارب
 ناك اَقو كريرطبلا لع لخدو ركب رايد دصقو ةلغب بكرف ٠ ةقيقحلا هل تلت
 ىلع روضحلا ىلا كحل يذلا ام هلوقب هردايفىنيدراملا يسوع طأا هدنع

 + ىلابسح ف نكي ملام يل ىرج نوطنا ديسلا لاق :ىرج اذامو ةداعلا فالخ

 مهدقتعم لجا نرد نييكيلثاكلا مواقن اننا ا ٠ وهامو كريرطلا لاق

 !/ .نارطلا جرخا 00 مدصن ًانسحو معن لاق ٠ انيلا مهعاجرا اناوق لكب لواحنو

 أقح اهيف هتيتك ام ناك اذاف كناميا ةروص كيلا لوقي وهو هيلا اهعفدو ةسا كلا

 ال ناك اذاو : اندالوا مو مههصاخمت لف نيل ل

 تتر انا كريرطبلا لاق ٠ةساركلا ىلع رثع فيكو هربخ هيلع 'صقو ٠ هتبتك ظ
 متخلاب 3 ىلقشمدب يكس الا يمتخ ةنس ةرشع ثالث ذنم هتدياو مالكلا | اده

 نالار متكك نا دي رايكل ٠ةيريشبلا يف سقأي ر ة رام ريد ١» ىفتدل 58 رطلا

 ترا علا ذخاف ٠ هل راثع يبس نوكشف قلقيف بعشلا يردي الثا رمالا اذه

 نوكتف يعشلانع قحلا انمثك اذا كريرطبلل لاقو ةجاحلا تقول هظفحو ساركلا

 ٠نيبسي رفلاو ةبتكلا لع هركناو برلا همذ يذلا ءايرلاب هللا انلماعو هانعدخ دق

 تماد ناو نارطملا لاق ٠ لالا حاطصت امير انع اذه نالا عد كريرطبلا لاق
 اف نحن سيلأ اهكالل ببسملا نوكي نم ةيعرلا تكلهو نالا ين ام ىلع و
 الاو ةينامورلا ةيكيلثاكلا ةعيبلا ىلا مامضنالاو قحاب راهجالا الا هذه ةلاحلاو |

 ةعيبلا ىلا انعت اذا كريرطيلا لاق ٠ ىملالا لدعأأ ربنم مادق نولو قو نسم 7

 اورسخو اوسبح بسلا ذهل نيذلا لق يذ نم انريغ باصا ام انبيصي ةينامورلا
 نودينع انةفقاسا : 1 ىرت الأ ١ ءورد> ليئاخيم كريرطإلل ىردح م” اويذعتو
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 ل و ب يو ب سو مج بوم مب ب مسوس سوو ىو موس ب سس سوو يو حس د بجو نتج م اول بسمو - | و ممول وسو ديمي ورب بيوس وبما ب وسبا ووو مويس

 ثيااغلا لصف

 هيمورأ سرطب كريرطبلا رفس - قشمدل انارطم نلايلح بوقءي رايسلا نبا ةماقأ "5

 هبل 7 نيدرام بوش كح ىسع ل ةسأمس 0 عبطلل ميحالاو هروفانلا يباتك هضرع

 هكري رطب عم هترواحم -- يريحمت بايترا - هكري رطب باوج - ةيبوقعيلا كيس
 بعشلا عانقال ةكلشكلاب راهجالا هليِجأت - كلذب يسيع ديسلا هتحتافم ”؟

 كاري رطبلا مرح ةوالت - كري رطبلا ىلا مهيتك - ةئبكلاو بعشلا ريبادت

 ةواصلا يف مل صيخرتلا --- مهعاجرا --: ءارمالا ةعلق ىلا مهيفن

 ؟4١-سفن ةيامثالث مم ةكلشكلاب ممراهجا -نمرالا ةعيب
 هباطخ  نمرالانارطم ىلاهسسقو نوطنا ديسلا باهذ

 -هسلسفو ىسع لشلا باهز- لمل_اهلابتقا

 ظخ نيدهتوملا نع ةعصاملا يف ليكو

 لد دو اف
 كريرطبلا  يلوسرلا يمركلا

 ىلا همودق -- سرطب
 ةفرقلا
 دسب_و6هيهن-

 هحوت دق هناويد نم نيدرام اح هدرط ذنم رايسلا نبا ناكو ""«؟

 فورعملا جاحلا بوقعي نابرلا ةيكفك ١85 ةنس وحن قشمدب هيعش داقتفا ىلا

 ناكو :يدرلمملا وف باو أهيف امل روغب رغممسأب انارطمهعمروأ ١ )ينايلحلاب

 م اونطقو ايلح نيع هب رق نم أوحز نيذلا ةلمح نم هنال يئايلحلا تا |
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 ىلع اوكلثكت دق اوناك نب ذلا نم تلظ تالئاع رشع وحن قشمد تك

 000 رم لمحوبأ ل 8 هب 5 لجزلا ممم 0 ريع ا

 ف نولصي اوناكو هرهتعم ا اووعصأف أوم ة هر ٍش يلاهأ هع 3 اهانغاو ببث أو

 دحاولا قي رفلا ناك ذا ةبقاعيلا مهةبوادماب ديهشلا مانهب رام مسا ىلع َ اامهتسينك
 ١

 بوهعي نارطملا عر لع أمم درطمف لذخ 35 انو ' : ا” ديشسا و 5 رصد

 اهيلا هحوت هيمور نمهديبأت كاصشلني : 000 سراب كريرطبلا أماو

 0 هرارسا مك هور ,-ح ليئافور سلا عم لوليا ١ 5 ةسفنب اممءه 7

 دخاو .٠ كانه هدو>و ةصرف مدا نقيفتلل 1 الدنا لاط الو ٠ ةسفن نع مفادي

 تالا سادقلا باعك اهو 0 هتفئأ آط سريلقال نيب رورص نيبا امك مب ظدت يع

 همح تكرآك يتلا ريفاونلا 5 00 باتك لباقو يعوبسالا ب تباغك و

 ف دحاو ف 0 لع ١ م لمع د عبطال أه و ايعمج َْف تعز لق تامحرأا ثاخملا

 ةفرشلا ريدب هكا ةبتكلأ يف 0 ىح هدود-وم |جزصساو ةقفئاطلا ءاحنالك

 ١ م4١ ةئس ىلا ةيمور ْى اقم تو 1 عبطيو صحفيل باعكلا مقد 3

 هك ري راعب نع بأن لق يلصوملا ظوفح ىسعن ارامل ناك كلذ لالخ شو

 4 عب طاغ 0 ةبارب ناك 55 ددرب وهو : نيدرام تعش ةساننس َْق راسلا نبا

 ىتعيِبْط يف نييكلئاكلا عم تاثداحمد ترج ١ ًاريشكو ةكلئاكلاةسنكلا قدسص وو

 كلذ ريغ ىلا ثالثلا تاسيدقتلا ىلع بلصلا ةرابع ةفاضا ينو هتئيشمو ميسا

 ةسدقم .ةعماج ةدعاو الا ىا قالا ةعب تادذلع قام موو

 ل 1 لمه لخأو هعمأ ةعمب 8 ةعماجلا ةعمل الع قبطنت أهئاو 5 ةيوسر

 منن .٠



 كن

 هنع افعو هل ماجلا قرف ٠ هضوعانا ٍقوبرضي نا رم ةب رض لواب تومي اعرو

 3 )ىفاعت د 17 قعب رهش ةدم فسوب نوماماشلا قبو ٠اوفرصنأف ةيقيلا ةرعو

 ليئاخمم يروخلا ةذمالث صخا نم ءامرش سجرح ناكو يوارلا لاق

 نيضرتعملا رهشاو ٠ نيضرتعملا جحح دنغي هبوو هلق يف هظفحي و هظعو عمل

 رجعي نا هاو ِىو قرعلا برش نم 1ك ناك اذه 2 :ش يدذنه س ها

 متجرخ كيال اسم تاذ لاق ىتح هتفئاط نم لصفنم عرف باك نيكيثكلا

 ءانعت لعو اةرختصلاتنا انكريرظبل هطخشإاو سزطبل مسا لوق متيسنو انم

 اذكه لقن ال: 3 ةي>'م ةرايعب 0-5 > ,> هردابف ٠ يتعب يفب | و وصلا

 قينعلا سمدعص ام لكو يتبصق نبا ة رطقملا هذه للعو (؟) ةرطقملا تنا :لق لب

 انك اننا: اهسكمت كلاب اف ةعضاو عقلا نا :سج رج فدراف لجفم ينطب ىلا لزفي
 هانعبتو هتوصانفرعف حاصلا يعارلا حييسملا بئان اناعد نالاو قاقشلا 9 ناهد

 انريعتاذه نلعف أةمالباةبكلاانما[وم ل صفت رف لب الصأ مت +ناواعوأن صا ىلا نيع>ار

 نيدرامىلا هورجسرطبٌكري رطبلا رماوانامزلا كلذ يفتفاوو انب قمل نانم الدب

 طيبا عد ناذإبلا لك ىلإ يول قنالط نابل اقؤ#دب دبا يوقتلا ءارجا ضرفت

 كلذناكف نادلكلاو نمرالا كاذكو هب ل امءاابنيدرام كملثاك ًادف» ةعطنطسألا

 نم هيلا نيدرام مم احىعدتساف م ةياشوللو مهجاعزال ةجح رايسأ اكري رطبال

 57 رطب ةيقاعيلا نك ا مما ءأأ اننرطاؤيس م ارا هةيكاوب زيدا نمرالا

 ايش المن كلذ نع 000 هادمس نبا هأ لاقي فارصو يلين ماا دح الا ديعهنارطمو

 هيبأ نع ناماس سقلا نبا ميهربا هياور ا
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 اذا ةمارغ الام سايكا ةرشع مهنم بولغملا مفدي نا ىلَع اوطراشتو هناوبد يف
 نييكملث اكل ه ةرضتلا ت 00 و ةيلعلا هل اةلودلا 7 قده ١ لمت بتايحا اذه َْن ا ققحت

 فارصلا لزعو طورشملا غابملا عفدب مهمزلاو هنارطمو رابسلا نبا محلا رهتناف

 )١( سوكحرعلا نبا يسول دواد همسا 0 0 هتنطظو.لوو ووك ذل

 مهتياضو نييكيلثاكلا جاعزا نم رتفي رايسا نكي ملف كالذ عمو

 لصحساو ميلع اغ 35 رطفناف 2 00 ا 5 ىلا مهرابخا تلصوو

 يلص وملا ديبع نب ليئاخيم سقلا ديأت دادنب ىلاو مانا رمأ 1855 ةنس

 ُْف يف ميقي هندأ نم اكص ا ىر ديلا هلسو ٠ نيدرأم ف دحا هضرأامي الكل
 و

 ٠ ابكاح ناويد ينو اهتكحم يف يلاولا رماوا لجينو اهيلا قلطناف نيلسرملاراد

 م ةدايرار 4سادق نورصحو نلوعمتج اوذخاو 3 اوحرفو نرسرلا ىزرعتف

 نادلكلاو نمرالا يبعش نم رف



 0 ا
 يروج ا زايتجا ىدلو ' هماقم موقيل مارفا سقلا هعما يلح نم هاك لتارا نا

 هكلتكلا يف مهبغرو يواهرلا بعشلا ظعوو مارفا رامربق راز اهرلاب ليئاخيم

 مايا هيف يقبف نجسلا يف هجزو هيلع ضبقف دإبلا اح ىلا هب دادضالا ىشوف

 ديربلا ةقف  رفاسو لزنملا باود 51 هتقولو هقلطاو 53 افلم محلا همرغ م

 نجم ىف سوسقلا ناك ذا +18١ ةنس يناثلا نانا ٠ ىف الصوف لصوملا ىلا

 نيرشعاودا أفهم كس ايلا نايرفملاو ع سايلانأي رفملا ىوعد:سبس يارشلا

 روك ذم ايروخلا لوضوب مهروزمسفعانضت نجسسلا نم اوجرخو ةمارغ. شرغ فلا

 هورشبف ترس يف حئاص ىل,ءاربج سامشلا هوخا ناكو٠الوتبو أظعاو هنوكل

 مخلل !غز مايالا كلت يفو ' ةنس رشع ىدحا تلاط هقيقش ةب رغ نال ثاذد

 هيص وت لئاسرب ليئاخميروخلا دفواف يسسريلقالا كاسلا ىف نسح فسوي نب أوو

 ةفرشلا ريد سيئر ىلا

 عرشفاموترامةنروخ يف دئاسلا لهجلا ليئاخيم يروخلا لع قشو ١

 قلفم ظعاو لبقا دق نا ربخلا رشتنا او ةسينكلا يف مثدشري و بعشلا ظءي

 هظعو عامسال ةسمنكلا كلت ىلا مهسوقط و مولحن فالتخلا َُط سانلا عرو

 ظعاولا رطضاف عوججلاب ةسينكلا تصنف ردن املا ابترم ظعو البق اوعمسي ىلذا
 نوعماسلا ناكو ٠ أضيا ةربقم يه ىتلا ةسينكلا ةحاس هي اجراخزركلا ىلا
 هميلعت نيبذعتسم ضرالا ىلعنوساجب

 ةاهجلا جسيهي و ظعاولاب أزهب قفطف كلذ هءاس ركنع سيلا ناي رغما نا ريغ
 ربك امقو هلاتحال ناكف عيدو و دكا لات نفيرتجر احين اهل ل ةشئ1 ![ناكف ةللط

 برضلا ىلا ىضفابعشلا يف بغش ثدخ كاذ ن# اغرو ' مهيف همالذ عقو نم
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 مدلا قفدناف ريك رححي هردص يف انح قايدشلا نبا فسوي سامشلا برضف
 حئاص مانيب سقلا أتخاو يبلملا سايلا اجاوخلا تيب ىلا ظعارلا برهف همث نم
 هيلا هاوعد عفريل [ | ؟ا4لا اشاب ىحت راد ىلا بورضملا عرساو هسينكلا ةفرغيف

 هرطاخ بسح عرذي و ليكي | 6 هلا هّقيس دق ع ناي رفملا دحوف

 ةعيبلا ىلا اوعرسا نيساوقلل لاقو ظاتغا بورضملا سامشلا ملاحلا رلظن الف

 مهب صغ اريفغ اج اوعمجل ٠ سباي و رضخا نم هيلا 1 دي لصت نم ىلع وضبقاو

 دحاولا قي رهلاو ةيحان يف قيرف لك لزتعي نا رءاو هاما لجو ملا ءانف

 ٠ مالكلاب ةياكشلا لهال ىاحلا نذاف مهتاوصا تطلتخا ىتح رخال ىلع يكتشي
 18 1| نم اركشو “أ هرم م سحر حو ةراف أموت احا 1 فسوب نايشلا مدعتف

 هععم ظعاو سسف انافاوو ٠ ةحار يفأ انك كح د ذنم اننا مدنفا اموت لاق

 ةلهجلا 06 قفظ نيدرام نم نارطملا اذه انءاجاأو ٠ همالك يدعم بعشلا

 نيرباص مثانلقحاف ة ريح انومجري ناىلع شاب والا ضعب لمح ونيعماسلا قلقيو

 مدل  قفد ىتح برم هلاف حالسأا ر أاهشا ىلا مهتر ام ا يع مويلا اما

 ىتحسمالك داك امو ٠ كتلادع ىلا ىوعدلا عفر نا انررطضا : ا:ساهش م نم

 جعار هلا نيد اوغعدكاو يبعش نم وناك مثارتنيدذلا نا مدنفا : لاقت ناب رفملا خرص

 ىلاسعشلا ةيقب باذتحا اودصق ظعولا ةححن و ٠ ناطلسلا انالوم ةدارال افالخ

 قيرضاللا رم رف لك برش رداو ثركسلاب هيلا مكاحلا زعواف + ليوركلاب

 الا 2-2-0-0 وأدب الهغ ناس تا

 ناماسس فلا اومدق هدعبو 7 لمتحاف ناملس سلا نبا ليئاخيم الو اوبرض

 هارت 5 خيش يدلاو را مدنفا : الئاق اشابلا يمدق ىلع ليئاخيم يمارتف هابا



 هر

 ضانلا اجاولاو ٠ 00-0 مملبقيو يزعل نمراللا كة زاوطم ميقا دسنلا

 لصوملا ىف دنع ناي رفملا دوجو نسبااملو ماكلا ىدل ههاجي مثدءاسي ةرانشن

 مرحب و روك ذملا اجاوخلا لع يكلشيل دادغب ىلا لزني كا هكري رطب هيلا زعوا

 تويب يف سادقلا ةماقا ىلا اورطضاف ٠ سئانكلا يف مهقح نم لصوملا كيلئاك

 اطلع نب ىرودح 2 تسب عذ نولصي اوناكف ةرهاطلا ةنراوخ أما سانلا

 هل لاقي عضوم هيَح ةزاشب :فقشالا تسب ىفاوا :لدئاخيم يسدقملا تيب يفوا

 ةفانلا كطنارإ ا فايدش (ناعلس نفل كاد»و ىففااموت نام: ةنزاوخاما“+!قوبازلا

 اذ هلا كلذ نم مهتاذا وم 3 مهموصح 0 0 كلد م ١ ةعلل ةقهصالملا

 ناريجلا وس هيلع موصخلا ق ل ةداع تبلد 2 سا دهلاب ادما لق اةيداعولل ناك

 مه اوث دحتسا جلر ملأ 4 ةعاروج ٠١ نيلئأق ةياكشلا ىلا هوقو هون ريدو هومتشف

 257 6-5 هلأ هذ رغو لا 00 صخخ الذ مالا 0 هصخر نوذب ةسك

 ضقشئاف ه 4 قباسلا ق الا ضم 17 للا لبو مدر ٍطو نيكجشملا دا

 جلر رغلا ةعاج نا نياثاق مل ىلا اه ردخأو ةينيصلاو سكلا | اوفطخو موصحخلا

 اذا دال الق نانإلا قف مكاحلا بحعتف ٠ كتصخر نودب ةعيب مهل اوحتق بدق

 اوه نالحر قعتاو 7 ةنايدلا 57 أرسأ ٍط 0 هل ومس اذام اورات>اف أمه مسي

 يهسأ اننا ساكلا واس ٍِء الاقف 0 ومعلو الدو سايلا امهو نيعي رفلا اللمع

 كاملا فرع مث ٠ ديعلا مايا تاقدص مهل اهنا ةينيصلا يا ءانراكللل

 رهس نأ هه ةراشب كلكم الا نآكو ةحعشملا در 1 2 نسيلالكإ لل

 الو: ةرالولا ثس نيفظوتملا دحت تاو اههلا اا وه هحوت لق 7 ىلا ناي رفملا

 ىلع هيلا فرت ةياكش لك ضفري نا يلاولا اعنقاو هادعاسف نيتوراو نيطنطسق امس
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 دياتل ةديدج رءاوا بتكو هدرطو هريّتنا هيلا نأي رفملا رضح الف نيكيلثاكلا

 ا رفاظ لصوملا ىلا فقسألا معجرف ذ سئانكلا ىف 8 4 مرهح

 ىلا ددرتلا نم مهعنميأ نب درام كيلثاك هتاداعم ف رامسلا نبا ىداقو

 نم هعفد اع مهبلاطي ناك و ةيبوقعيلا ىلا اودوعيف اول نا ءاجرنمرالا ةسك

 نويكيلثاكلااما كلذيف هدعاسي يريحم' نوطنا نارطملا ناكو ماكحلل تامارغلا

 ردا را

 ىلع نوبلطي و ٠ فاعسالاو ةدءاسملا منول دادغب يف ينيتاللانارطملا يربك
 ةنينامطب ةينيدلا مهتاجاح موقيل دادغب يلاو نم ًاديو٠ مسنج نم انهاك ليلقلا

 انهاك مهل هللا أيه ىت> مهبط نم اوح 0 . نمرالا ةسنك نع ىنغيف اونوكيف

 همس ل ةجرد لبتقا دق .:راك ديبع نب ليئاخم سفلا هسا الصوم

 نوروك ذملا ءاسةورلا نرخ :دادغب نايرسل رخآ سيسق عم نيعتو 8 ١١(

 ٠ دا_مطضالا مايا نيدلا نم مهيلع بترت ام اهب اوفو غلاب نيبنيدراملا اودعاسو

 دي وب نأ ىلع 0 ديع ليلاعم نقلا نيفك هراش ققدالا كاذك يضرو

 يربك ردنؤكسا ديسلا هلصحتسا رمالااذهو ٠ دادغب يلاو ندأ نم رماوا كصب

 نم نياياح نينارطم تدعا ةينابرلا ةيانعلانأ اذهىلع دزو ٠ ةيال ولا باب يف هيعاسمب

 كالا 0000 وقلا دقتعملا نع ةاضانملل ةبقاعبلا

 هتوخاو حئاصةمعأ نب مانبي سهلا لواح لصوملا يفماقلا سجسلا مايا ينو

 اذه يف مهعم فقسالا قفتاو كبنلا نم مهقيقش ليئاخيم يروخلا اوعدتسب نا
 دعب رفسأايىف روك ذملا يروخلل صخرو هورج سرطب كري رطبلا مثابلف لاطلا

 ةفرشلا يف ةظوفحلا هلئاسر يف همعخ نم هتماسر ةنسو هتبتك انفرع ١'



 امن يب نا يل ا <

 دل

 مالو برا ىلا بهةوانلب ب لزع نسا اضفنا لبقوأ.71 ٠
 ٠ اشاب دوم نب اش 0 دبع هضوع 6-0 0 ةنتف تدشن لصوملا ىلا

 ؤدغدانمزا اجاخلا طسوت دكلخكلاب 1 سايلا ناي رفا رهجاكلذ ءانثايفو

 الو ٠ حلا هحنم تابثلا لعادوهعلا هنم ذخا نا دعب و انامز فقسالا هدشراف

 نييكيلثاكلا ٌلعاقناح لصوملا ىلا مدق جوازم سايلا ناي رفملا ىلا رابخالا هذه تغاب

 م ذاوةراشبديدلا نم ماقتتالا|بلاطنيةظوتلل اياده دقو ىلوالاةرملا يفك ة يابا هاخدو

 فق! لع ةمح اوذختي ينك 2 0 الاوبرا ووبوع سوو راكي
 ةعمجلا موي ىتد- اك ب رك نانو الو اووف يطق ناد ةكيلناكلا

 مهتاولص اولاطاو ةعبلا اولخد : هعشا ةولصلا ةبونتناك امل هنا ٍُط ةمظعلا

 هادا عاج ع لال ةلطوس ينزل اهلقو يلغلا بيرق لا ريما
 يف ةياهنلا نورظتني نويكيلثاكلا ناكو ٠ ةعاسب ربظلا دعب ام ىلا هباطخ لاطاو

 سجرج يسدقملاوهو مثدحا لخدف مثربص ليعو ًادج اوقياضتف اجراخ قاورلا

 لصتل نالا ىلا تناو ةعمجتا ةالص نم اوغرف نيمل مانا : ناي رفماللاقو نيهد

 ١ 0 انتالص لاكي[ لقمو هلع حونتو هتيقو هياصت 7-52 .ميدعت ريخ ىلا

 مكتماهش نبا ككريف 1: مسا نا 5 راي رفملا حاصو ؛مالك كم هتني دكي مذ

 متشيو خر اصلا برضي قفطو جيلا لادع وهو مثدحا بثوو ةعامجا تدضف

 اوناك ايصع اوجرخاف هريغو دوسأ وحبو هعومج اس الو مهناعجش هعبتو هتعامج

 ع ارمني ءاع دقادوما وما نك ولات قوبزرضي اوناكف: ةعاّسلا كلت لم اهي اوت

 الذ ٠ ةيسيقاميلل .اورصغنيو نييكيلثاكلا اوفيخبا لكيلا ةيواز يف مأبخ نيملسملا

 موصرِب وبعو روعالا وقزرو يجناخلا "وي ممو نيبكيلثاكلا نابشءاق ةنتفلا تدتشا
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 ىلع موضرباو# بوو اهحطس شو ةعيبلا راد 2 مهوب رضي اودخاو الدنق انحو

 يرمسل لوقيو هبرضي قفطو مطسلا بازرم يف هسار لخداف خيشلا هللادع

 ه5 رف موصرب متش هملاو هعحوا إف ٠ موصرب متشل ىتح كبرض نع ككاال يفا

 تن يبا بح ىلع بازرمألا لخاد نم خرصي قلعو ٠ ا هعومج باصا مت

 هموصخ ةعامج ىلا ىمتنا هسار ىلا هلقع مجر نا دعب هنال بات ةقيقحلابو “تبت

 0 لراجنا 3 ىلا هوحولا ضعب عم ناب رغما عرسا ةنعفلا ءأنثا يو

 اودهشاو هبعش نم ةعبس ىلعو هسوسقو ةراشب فقسالا ىلع مثاوعد هيلا اوعفرو

 باقتا مث يارسلا نجس يف ديدحلاب اولبكف مهسبحي رماف نيملسملا نم سانا مهلع

 ةطساوب شوقرق سوسق مدقتساوةعيبلا نمنييكياثاكلا درط وةسكلا ىلا نايرغملا

 نايعالا مفشف نونوجسملا هواقفرو فقالا اما ٠ مهقاو هرماو ملاحلا دونج
 ةعبس اوسح نا دعب مهايبس ىلخو شرغ فلا ني رشع مهمرتف ملاحلا دنع .يف

 لوقع لهجلا ىمعاهيف نامزل ابتف اموت رامةنروخ يف ثدح كلذ لثمو أموي رشع

 سايلا ناي رفملا اماو ٠ مايالا سدقا ين هتدابع لحم يف هللا اوناها ىتح نيضرغملا
 هودرتساو لعاشملاب اليل هيلا اويهذو ةصرفلا كلت ع راصنا منتغاف 57 قب

 ديعولاو دءولاب مهلا

 نرابرلاو نوطنا نابرلا رايسلا نبا كريرظملا بدتنا كلذ دنعو

 سوبلوي نوطنا اعدو ١857 ةنس ةينارطملا ةحرد ىلا اهاقرو ركب رايد ىلا ىسع

 ىلع ةعرو سوي روش رغ ىسع اغدو ةسيلع ةبابلاو ئمركلا ريش ةرادا هلوخو

 127007 يا 8 انارطم راقت ىتم نابرلا ماقا نيح دعبو ' مياشروأ يال

 فناكف نيدرام كيلثاكب ليكنتاا نم كريرطبلا اذه حربي ملو ٠ سويسونويد



 دو دمقت همكم 2 هه اص مععتا دع 2 نما ١ نتا تل جلع مس سسدس تع

 ٠ كلل ادب ام لمعالاقف ٠ هللا ءاش املا لاظماهذهنم بعشلاو كصلخاف بئاون
 يراوخل نم 5 7 فسوي س هلأ 1 نيناعشلا لوطا ينعا ذل 5-2 قو

 هيلع 0 يواعدلا مدقم ىنعا 0 8 ِاَقْلا اغا باهولا دنع دصقو مجملا لغش

 هيأا روضحلا ىلع هل اع هلأسو 1 هب بحرف ٠ اما ةانخ كف مدقو

 لاق ٠ الظتس» يكيو هبحاص خيشلا هفقسا لاحل يثري سيسقلا عرشف ٠ اركاب

 دكنع هل لاقي يذلا نارطملا نا لاق ٠ اكبلا م ىلع يل لقو كميض ىكحا اغالا هل

 ا اا ايليف كا فام ةقييق اتمام نط
 هسفنل كيهدب انبلاطي لسراو انب عمط ٠ ءاللغلا مايا هذه ىف قيض يف اننوق نع

 قع مالكلا اذه دنعو + هدس انيدنفا 2 ْن 3 بلصو لتقو سبح انددهتو

 همداخىلاو امشاب ىح راد ىلا هقبسي نا سيسفلا ىلا زعواو اغالايف بضغلا ق

 ١ 0 ثعباس : نا هباجا هيلا  هذاملف اذ كنع ناي رفملا باط يف بهذي 1

 كلون لم مداخل لاقو ٠ باهولا دبع سضغ ديازت باوجلا اذهب مداخلا عجر ألو

 قلطناف ٠ ةعاسلا ةعاسلا ابوصسم البكم هب ينتياىا اذأف هيلا مجراو ليخلا طب رم

 هيلا وحر نو ةناه.  نايورفمللا دنع تعوو ةفحك ىلع ديدحلا لماح وهو

 00 هأودو دنعو يارسلا ىلا هعبتو ماق مداخلا نارطملا مث ايلف هدنع مبعمج لق

 لخد دفا ف سوي نقلا ناكو:٠ هتقفرو نع هعشو مالا راد ىلا باهولا دبع

 قفطف مالكلاب هل نذاو سواجلاب هرماف ايبكلا كيب دعسا هاخا ىارف حلالا راد

 ىجحي هاخا اعدف هربص ليع ىتح دكنع ةراسج نم ابجعتم هعمسي ايبكلاو ىكحي

 انمي اماهيخسال لل وقيوا نستسفلا مالك معقي ل كفل عم سلخ اها

 دنعو ٠ ركنع نارطملا وه نم سيسقلا لاس مث كريغ اكاح لصوملا يف نا طق
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 مس يه ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل10 الل برسل 002 لا 2 مممحس٠ْسا مس مس سس علل

 57000 سلا 2709 مصخلاو اغا دعسا لخد لاوسلا اذه

 يجنتو رمأت ىتح ناث 1 احو ليلجلا دبع ةرسا نم تنا له الئاق نارطملا ايبكلا

 ٠ كلذ يف ةيناطلس ةءارب يعم نأ مدنفا ن ناي رهملا لاق ٠سدسقلا ةعاج ددهتتو

 ط يابا :هي ) ةيحهسملا اعلا كيطعت كتءارب له : ايبكلا لاقف

 ةيداح مشرع كر 2 قحلا ىن يطعت يف ءارب نا لاق ٠ كلم ةققاعللا

 نحل هلاقأم تتثا يتلا ن ايرفملا ّةب وجا نم الظيغ 0 0 يل قوقحلا

 لاق ٠ كدصخ ةكاع لا | نارطماي مدق' ٠ ثيدهلا ةلاطا ىلا ةجاح ال:لاقو

 اعرشف فاك وهودليكو اذهو ايبكلا لاق ٠ هراشب فقسالا لب ى يل

 هنكل نويكيلثاكلا هآدا امىلَع ةدايز الام بلط هنا نايرفملا رقا اهيفو ةكاحلا يف

 2 امأ:فسوي سقلا لاق ٠ هتيعر 0 ثدح نم هّةح ةدايزلا نا جيتحا

 ديبعو ةيلعلا ةلودلا ةيعر نأ ةيندملا ين اماو كنم نولقتسم نفف نيدلا روما

 لاقو ناي رفملا تشو اشابلا ضبنف ٠ كك ريرطبل الو انيلع كل قح الف انيدنفا

 داع نم اكهد ديرت ىتح حا ف يتك راشم ىلا كترامح تغلبأ كح و : هل

 هيمدقىلع ناي رفملايمارتف ٠ مايا ةثالث كاتلبماويفنلاب كيلع تككح نآلاف هل

 ملال اعدو فسوي سقلا ضومف ١دحا هيلي مف: وفعلا بلاط ني رضاحلاب لسوتو

 قدزلا عم ج ةّدس تلطبأ م |امدقف زوهغاب فقسالا رششيي فرصناو ايبكلاو

 50 9 جوازم سأي ايلا ناي رفملا اما ٠ مويلا كللد ذنم لصوملا كيلثاك نم

 سيم موي هجورخ ناكو تادي#- ةيرق ىلا طايسلا برضب ًاشومتم اف لصوملا

 )١( نيدرام راوج ةارمالا ةعاق ىلا هواصوا مث حصفلا

 يروخ وهو يدنق فسوب سقلا ىف نم ةرم نم رثك ا ةياورلا هذه انعمت ١
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 يالا رصعلا

 كيلثاكلا نمهباصتغا لعلاب هرهاظن -- همركنبا هل زرع ةهباب ل صول ركتعناب رفملامودق "ل4

 مودق كالا توهم 51 3 نال 41 نيدرام 11 همقل تس هربق مب قردزلا قوقح

 سوسقلا هقلح - سئانكلا نم هموصخ هدرط - مالآلا ةعمج هتنتف- ًاضيا زكنع
 كياثاك سادق -- ندر 3 كلت 7 ليكتتلا --ظوفحمو ير مدع هيفقسم 1 رو

 ا :
 ساكحلاو هينيصلالا عتسأ نع 200 وجم ةياشوأ -تويبلا يف لدوملا

 مثاعري دي وم نعاك يف نيينيدراملا ةبغر - دادغب هراشب ديسلا زوف
 ْ م هنطو 9 اص نب أ رفس ب يبصوملا كيبع نبا نيمعت

 ميلعتلاو ظعولا يف حتاصنبا 5 رس ءلضولل همودق اهلا

 ,سح رج 0و هراصنا للحج 1 تنس 2 هتف

 ع جاعزا - ريكس نهآك هليحخ ِف ءامرش

 نبا نهاكلا مود.ةب مهح رف - نيينب دراملا

 دادغب يلاو رماواب ادياوم ديبع

 جه 0©عسل

 نييكيلئاكلا ىتح دحا لك ةملاسبب هبعش ةسايسب سايلا نايرفملا ًادتباو 4
 ا وأاقو 4.م أور ملف ا ىناو مهحصنو مدر مهتعص اخ هيعش نم رعن هارأ اللب

 جوأز اياز سايلا 0 طا ناك و جئرفلا ةعامج قامللا 6 ١ رت كنا كمالك نم روظب

 دَط فالخلا| اذه ريح هغلب الف لصوملا ةمشربأ ةسائر مقوتي كب بقلملا

 ا دال انهار هانا ردع اق هال تو لطللا جرح كي رطبا قلق

 و عمج نايهرألا نم نينا 6 لصوملا 2 هدفوأو هثءارب هس هتقواو نيح كعب
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 نييكيلثاكلاو نييب وةعيلا نم ةنس لك يف هتدانك ةيوبالا قوقحلا ىنعا قدزلا

 رد ةسائرل ةعبات ةدحاو ةعر لوس أوناك د ةءاربلا قى ف نمو كالذو

 ىلا زكنع لود ناكو ٠ يليلجلا اشاب ىبحي لصوملا 3 امح ناكو ٠ نارفعرلا

 كيحأ هلوضو د : هماما يسكو هتزاكع لمح بهأر ناك >| ةياب لصوم لا

 ةمامع 0 دحاو رنأك ارب همادق ناد ناهارأاو كار دإنلا ءابحو روز»

 ىلا اناحوي ليئاخيم يرولا رضحو ٠ هءارو سوسٌلاو قواقلا قوف ةشوقنم

 0 أي رغما قفطف سانلاب 7 هي اويد ناك نع ةراثد فدسألا مدا هترايز

 كلذ نم ٠ هملعب ةاهابملا ًادصاق أهتحت لئاطال لئاسم هرئاز لاسيو فسلفتي

 نيد يا ١١( نيئاشعلا ند لاَقف هديمالت ع حصفلا حييسملا 0 | ىهم هلاس

 هئاكذ م ءاشعلاو بورغلا

 ُُط مزع لق 2 هلها تما مزاف هفلأس ىسأايلا نأي رغما لزعب هدباش ادا و

 فقسالا ااط هيعش ن ع 4هعمح نأ كعمف ق :ءلا أماو ٠ نييكيلثاكلا ىلا ءامنالا

 موي هسيلا هلسراو الغلا ببسب ءانعب هاصخ نييكيلثاكلا نم يقابلا عمجي ةراشب
 كا 5 نيس 0000

 كريرطبلا قوةح تلسا ىتا مفقسال لق : لوسرال ز>نع لاقف ٠ رزاعأ تس

 نع اباويا هيلع تركو ةياكشلا هباع تمفر الاو ًارغاص هعفديلف انا تح نياذ

 هيلع ليحتسيو هبولطم كالع ال هنال متغا كاذ راا فقسالا عع الف ٠ اهدس

 ”ة كلاب 7 : هأ لاقف ًارضاح يدنف فدسوي سلا ناكو ٠ سانلا 00 هعم

 ةطيسبلا ةينايرسلا ةخسنلا يفاذك ١



 26ءْ

 نيلصفتملا : ”وخا عمني داوتم اراك 0 ذنم لصوأًلاب نوكلثاكلاناكو

 قفتاف ٠ ةماقتسالاب فوصوملا ةلدع يباب ىنكللا يللا اشاب ددمحا مالا ناك ذا

 2007 مر ىلع دارم نب يب نايل نبا ميركلا دع ياهلا و منامك قيمر

 ء مك و, ركلا دبع افلا بحي احلا ننلاك ويا ةرماظلا ةلدتك ف امد

 صجلاب ةمرملا ىلا ةحاح ىف اه نت سستكلا انا هيلع ضرع الف ٠ ءارذعلا مي رم ادن

 7 نيف هيل 0 0 ل 3 جدل ضرع لب هباوتسا تيفغلاو

 5-55 الملاذ لرب ناريلتلا ١ دمو هوركف انينم_.الإ:للخشسي.نا ناسنالا

 قوف اوبتك مث عرشلا ليك و محل معسل م : ابنا لكيلا باب عيسوت اوداراو

 دابطضالا . ن4 ميدان اذار 6 لت ةدحاوأ | ليجنألا مالك نم نيتي لكيلا باب

 مهتوخال اهيببت ةيناثلاو ٠ ةأيحلا ىلا ةيداوملا قيرطلا 00 بالا قلضا ام. نو

 حاصلا يعارلا وه انا ىلاعت هلوق ينو ينامورلا ربحلا ةسائر صوصخب نيلصفننلا

 ينعبتنو يلوص معس ىعتو

 نب فسوي هع'ا هرافظا ةموعن ذنم هأبر طيشن ساهش فقسالا دنع ناكو

 كالتلمسر 3 ةرهاطلا ةعيب يف مدخي تونبكلا ةجرد هحنمهحرفل هيت يدنق انح

 00 ]1 يكل اموت رام ةسردكللو راع: نري سر طب: نقلا انطيا ةسددكلا

 ليث اريج مانهب
 صون داعقالاو ىمعلاب يلتبا هتح وخمش مايا ىف ةئقاعبلا فقسا وزع اما

 هند ل نإ ل هلق نو نانا ىلإ ةنففسالا ةلسسلس لافت ٍ
 هودي ري لمشلا 44 موتخ هيلع مقوم ةط بضم الطف نام نيالا ىلاعلا ل

 اا ياع امال, بلى افرو و فون عرفتم كفو د ةيصوت ب 1 08 5
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 ب ويم درع اتا ٠0 وج مشو وج اج اسم و و توسل وم اا هس وص ول بو 0 07 ون ما جا يعول 2 7 مصمم مع هن م و وسمو تحب ل وسو وب ل وع 1 يي ا سي تم ب يوب جوس بوسمم مس بيب بج مو

 نا دعب ءانبلا شودنه نب ىتم ناب رلل لصوملا يف هبعش ةسايس ب و هدنع ىتم

 0 هسه ملاحلا ىلا هرما اوعفرف مهمواقف بعشلا هلبقي / ٠ ناي رفم هماقا

 لآ ىلا لصو ايلف طايسلاب هيرضي يددجلاو دليلا نم جرن نيد هرام ىلا هافن

 ” ددب ”مهللا : ةلئاق هموصخ لع اعدوهسار ف شكر اجتس باب ب رى
 انام ني ذراه..ىلآ ةريس 6-2 و مهطبضت ةعب الو مهعمج يأ رالف

 تب دده نب سانا نايرا ا بختلا شودنه نبا سيح ءانثا يو

 ةيفخ ةنازخ يف هبتكو ريدلا ةعتما ىنخاو مثابلف ١ مانهب رامريد بهار همك

 مقدم رقف يف ناوجابلا موقلاو ءايدج ةئسلا كلت تناك امو نيدرام ىلا هجوتو

 موضرقي نا شوقرق لها رءاو ريدل ىلا شاب نيما دمع لصوملا اح مهلسرا

 مهتالغ تبصخاو هوعرزف 7 ,اذب

 ىلا بهدف نيدرام نم مجرو انأي رم تأ دق ةمك نب بهاراا نآكو

 رشع ةسمح نودوق اه اءاح لاء ر نيثالث ايحصتسم أسار يلطر ةيرق

 م دأو ٠ شح وفر متل يف نير 8 انامش ضوقر 5 نم مرعم اودخاو الغ

 بتكلا 3 اهنم جرخاو هتنازخ لرأي رغملا حف ماني رام ريد ىلا مثوصو

 كلذ ناودحايأ "١ قفار 0 ملف ٠ لصوملا ىلا اهلقنو لاغبلا ىلع ابلمحو ةنيغلا ةئنالاو

 ءشزاكلا كلذ نم اوديفتسي ل مهنال اوفسأت

 هجمووهلس_
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 نابرلا ىورو م اردلا نم هنكما ام 3و » نم لك اهيف يقلي ةيليص عجن بناجيو

 مناد سلج سجرح 0 رطبلا نأ» 000 ف «1 اضيا هنادءهأ كعب ىسلع

 تقو اند الف يوشم م هئاشع يف ناكو هتداهأ برشيل ريدلا حطس ىلع ءاسم

 ةئيج ام يل لاف روعا ناك و نيدرام نم هيلا البقم هبعش رباك | دحا حل ءاسعلا

 ةفحص مضف روعا هلا ثيح سأب الو احزام فدرا مث ٠ ةداعلا فالخ ىلع اذه
 7-5 ىلا مدهتو ةةلءوف سانلل 26 ناري داعإ ءاروعلا هةنع ةيحان نء )م الا

 عنشتسا يبلق يف اناو ةيربلا ىلا ماظ اب يربو محلا الكا أي ناكف هَعيض مم

 حالا لكا ن "5 اذأ : هتنذأتسا نا دعب هل ت كافو تاج اعاضادبلا فو هءابر

 8 مم اح ناك اذاو :٠ عانوا هت ارحا فكف ْن أمهرلا ََط امك كلاغما ١ ّط مرت

 امإو كاسنلاو نابهرلا ىلع راص ميرمتلا اذه نا ينباجاف ٠ هيف دهاز كلنا سانلا

 نا نود هنيدلت ىف ىنظ 17 نحو كيف نودلا كقورشمل فو هنع عنتملل ند

 )0 نوطنا ناب رلل الو هل ىركفالفشكا

 ةزحا مازن يركن كلا نا كريرطبلا اذه ىلا قشمد رابخا تغلبو "1

 هءاسف 3 هيعش م ةبوانملاب ءانهب رأم نإ ةملنكا«إف تاولصلا ةماقإل رعاوأو ةيعرش

 سلورد جاحلا لا ةلاسربو هأ ةلاكو هد لعانمالا ادإب ناب ولا ميلا ه4حوو كاد

 كريرطب نا قفتاو ٠ مهسبحو ةعيبلا نم نييكيلثاكلا درط ديري دلبلا ياو اغا

 ددشف ةيناطلس رءاوا لَم و ١ ا ديسامبا 4 أشملا 1 ةذلإ

 مم من 3 لاول 5 6 7 ا اوقلسلو الي 1 مسوس : صضبفلل

 ىسع ديسلا مداخ جرف يربج سايشلا ةياور نع '"
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 رفغزلا لسرع لع كاذ ذا لهسف ٠ نيدديقم ةداورط ةريزح ىلاو:نيلانرط لل

 نا نأ ميل ضرعو رمالا يلوا ىلا هاياده مدقف ٠ نييكيلثاكلا نايرسلا يذوي نا
 هتسينك ل٠ هموصخ درطي نا هلف مث نمو ةيناطس ةءارب هلكوم كري رطبلا
 0 / اكو حئاص ل | اذ يروا َج ف ىننلاو سبلاب مهعدريو

 نا ىلا 1851١ ةنس رايا ةرغ نم 527 نيسمجو ةعب را 5 اورهجساو رولا

 مثاطعا هنكل ٠ مهليبس ىلخو شرغفلا نيريشءو ةسخ ممر غف يلاولا بلق نذحت
 اهنادتساف ١ ةيقاعبلا 4 ةكرشلاب ةسنكلا ناد مث ن ناب اناث 1 رعأ ةيعرم م ةح

ّ 
 باّذءاوس كلذ عمو م مقاط وف 0 ةمارغلا اودقنو ا "

 سودسف عوجر وه مني زعت 5 أممو ٠ 0س موعوجر ةراسخلاو ن

 هيسروخلا ىلا سراب كريرطلا 5 اذهلو ٠ مث مم نم أمشي ا مورأا

 تبسسك كلنال ىبوطلا كل » : لوقيو هيترعي يناثلا :روناك يف ليئاخي“
 ةمواقم رم رايسلا نبا لما باخالو « لاملابو كعومدو كنج ةسنكلا
 لراكو ٠ قدزلا هل اءمحيأ لصوملا ىلا نوطناو ىسع نيبهارلا ذفنا نييقشمدأا

 لخاد سادقالا سدق ةيواز يف ًاريغص ا<ذم هسفنن صصخ دق ةراشب فقسالا

 كةلعمد ناك ايئاخ 1 6 يويلا هسادق هماع ميقبأ ةره ة .هاطلا ةسنكا

 نا الا اهنم ناك أمو دعب نع هيلا رظنلا اقرتساف 2 نايهارلا هحنو ٠ ىضرا

 ةسينكلا رابتعا لع امهالمحو ًاديدش ًاذخأم امهباقنم اذخا ناسهتسالاو ةشهدلا

 مارتحا 0 فترر؛ع ريالا يعارنا اذه نإ لع : اهنم نارفش انك نا دعب 1 كتازاكتلا

 ريغ٠ اهتفئاط نم ايه هالست انك ٠١ فالي ةيكيلثاكلا ةسينكلا يف ايتسراخوالا
 هبحاصا هركف فشكي نا لع اهدحا أرجتي مل هنا

 5؟
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 تلا قلاب يبحر قل نياق ني نها انزكذ اناوبخ "12 ةئساراغضا| تاجردلا

 ديسلا لقتتا كلذ لالخ ينو ٠ ةصاخ كبنلاو قشمد يف سوفنلا ىلع ةريغلاو

 +١85 )١( ةنس للحي هبر راوج ىلا رهاض ليئاخيم

 سنان هطاشن فعاض قشمد ىلا داع ذنم ديدحلا ١ ليئاخيم يروج ا أما

 ف نا دهان (؟):ةدحأو 7 مورلا +توخا عم اوراصو نيكلئاكلا ددع هتمه

 ةكرشلاب ماني رام ةسينك يف تالفحلاو ةدابعلا ءاضق نم اونكمت ىتح متريبادت

 اوفرص قشمد يللاو نم رماو عرشلا نمةجح بجومب كلذو نيلصفنملاعم ةبوانملاو

 زعم كيشات اربنسق نا :لئاخنم ىروخلا 0 كلانس ةساقت يلع

 ١8٠١ ةنس هعمر دق ناك ى احلا يح حزاي دحالا درع نب نوطناسقلا كريرطبلا هيلا
 ع

 . يدابميف كلذوروث ا اني راه ا رعلا تس كاد 516 فو 9

 3 ملمج يفو هرحعش نابهرلا رطضاف ء “لغو طحدق تولع /او 3

 ذ ٠ نارفعزلا ريد ىلا اًهلطناف اهدي ذ راما ظ ْ ظوفح ىسعو ىريحع نوطنا

 وعلا فدا ءايس |يييف حع | الو٠ ايش اننلاا نبا نيه ميقا رالو طنا

 أيهحنم يارا ل فل ١ ه قواه قثوو هس , وقعملاب ك كاسفلا ةدشسو "1 وطلا

 ةلادلا هذه نا ريغ ٠ هرارسا لع اءلطاف ريدلا ةلكو امبماسو تونبكلا ةجرد

 ةيكيلثاكلاةسيكلاوحن ليملاىلاوكريرطبلااذهنيدت يف نظلا ءوس ىلا امهب تضفا

 يريدعك نوطنا ءبرانر | ىور نيثداح ألم درو 5 تذذ دأو 1 كالدو

 رهاض لئاخي* نارطملاك الهب انوربخ دق نا عماش راشنلادْيا بتك ينابلو دةعومح فك
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 سب دقت ةشر سلسف انآو ترصخح 0 ) | / هدا أي لاق كري رطب 3 و كعب

 ناك ىذلا يبحلا سح رح 38 رطنلا كيع ُْق نينره نارفعزلا ريد ف نورمملا

 رمالا ناكو ١ نورهملا ناضيف 0 0 انومام ينصت 0 000 :اعح لو

 دقو أاتز ةئولع قنعلا ةليو أم ءاضم ةحادحز لمح كري 0 نأك ع

 نيياوالا نيترودلا سريلقالا ع اممار رودي و اهفو اغرافا رو انيك

 ساخن نم ءانا يف اهسلب لغاىادقالا سف ةيواز يفانا تك سفطلا 56
 0 مات لا حاشوب كري رطبلا نوللجي | ةثاثلا ةرودلا ءادتبا دنعو 4 ! «ءادأأ -

 جاجزلا يف مسمللا بكساو حاشولا ت 00 دا ةححو ةلدبلا تحن ةيفخ ىلغلا

 ىلا ا مقدي و هلقنا مم 000 اطغف ةحاح) 1 غراف نك 1-6 5-276

 تنك ذكور(" ةكذلا حئاورلا انك 0 قفدترف 00 هنالم اوهترارخل قوش

 مفرتاعي ر ةرودلا ن واككي و ءاطغلا نوفشكي مث« حرفلا تاوصاب ةعاجللا حيصتو

 ا 3 : روهجنجا نيعا ىلع ىتبطلا 0 لزني نوريأاو يدعم قبط ىلع ةجاجزلا

 ؟)هئاقفر ىلا هلثمو طباضلا ىلا هيدهيو نوريماب ليدنم فرط لبي كريرطبلا

 * هنيج ُُط ًادحاوف 1 بعشلا اونهديو أضيا هنم احدق ةنيكلا الع انس

 ١ هال ةفيعص نيب مانب ديسلل ةسيفنلا ةردلا .4

 ةسينكلاو ؟؟- ٠" جورخ ةاروتلا يف 5 ةي رطع ازجا نوريملا نهد يف نا ؟

 سدقلا حور بهاوم ىلا اهب ريشت ةيئاّيرسلا
 ةظفاوحلل نولسري اوناك طابضلا نا ١
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 يباحلا ةورج سرطب كريرطبلا دبع ةفئاطلا ةلاح يف

 لوللا لصقعلا

 بره'؟ ١٠1 مهتسينك يف نييقشمدلا قوقح ديب أت -ةسمايش هتماسر - يروا ةبتر

 اههلعج--امهب هبيحرت --رايسلا نبا ىلا امهريغو ظوفحم ىسعو يريحع“ نوطنا

 ةقياضم 5١17 كريرطبلا اذه كولس نم امهبر آم ىلع اههعالطا -نيدهاك
 فقسالا كولس نم ظوفحمو يريحعم ظاعتا - نيقشمدلا رايسلا نبا

 ةماسر يروم ةرهاطم لك لصوملا كيلثاك ةمرم 3 هراشب

 ةماقا -رأقن ىتم سهرت -ًاسوسق هراشب تفتساللا

 نايزفم. ةمرك نبا مث سودنه نبا
 (أنهم رام ريد 5-8

 بص مه66©ع<سس

 ةفئاطلا ٍلَع ةيكريرطبلا ةباينلاةياده ليئاخيم ديسلا يلو ذنم هنا

 بئئانلا بتاكي قفطو ريدج كريرظب ةماقاب يلوسرلا يسركلا مها 1414 ةنس

 قفتاف ماقملا اذهل ,قئال ,صخش باختلا ىلع امهضرخب و ايروس دصاقو روك ذملا

 كريرطبلا قيةش نبا ةورج سرطب سوي روغيرغ نارطملا بادتتا 0 مصعب

 1191 ةعرب الأ ف لادا ةحرات باتك ةرعدفا تاما تلثلا ورح لئاخم
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 ٠ سدقملا نابرقلا مادق ميديا نب ىكيلث ملا نر 0 روتسد ررق راذا * فو

 ريم 5 ىلع هوسلجاو سقطلا بسح ىكريرطبلا سبركتلاب اولفتحاف
 100000 سدقلا بد اوبتك ع نيعب ب رالاو ةيداحلا ف

 لد أخرم نب دكا نأ ريغ ٠ اه رق رق نامالا ةروص مد ةلاس ر 5 ديدجلا
 ا

 لو ١ 2 بختتلا نأ أابنم ب : اال 5 نانعطب اا د ىمع# 83 ؛اريحو ةياده

 نينارطملا بضعتو ٠ ةفئاطأا ل ول نيتءيطم حمه ل |انو نيلكمألا صعب .بحاض

 اذهلو سدقملا عمجلا ىلا هيلع ى د ا
 م صولا ع . ساء هه ءا1ث . 3 5 7
 8 ف لزتعا 3 كمس ةفرشلا ريد ْى ماقاف تاوئس يفاع و هدأت كف رخاث

 : ناكمألا رد لع ر كوب 1 نع ةفئاطلا ,سو.سإ ناكو تاوئس عبدا ا مارفا رام

 فرعي ناك ذا ةيلاطيالا ةغالا سرد يفو بتكلا ةملاطم يف هتاقوا رثكا ىضقيو

 ةيظعوو ةدا حه جرطتساو اهنقلاىتحهيموريف هدو>و لع أهم دأيم صعب

 ةدشو هكولس نسحل هتطبغ ناك الو ٠ كبنلاو قشمد يف ةفئاطلا نوةوش ضعبا
 سة سفروخلا ةبتر ىلا هاقرف كلذ ىلع هئفاكي نا دارا ةيلوسرلا هتريغو هئاكذ

 ١ ةفقأاسالاك بيلصلاب بعشلا ا نا | هل 8 | و ليئاخ حمه ممسأب را ع

 أهو كا ايلصوم نايهار دئموي ريدلا كلذ ىف 5 ىف ناكو 1 فقس دودو مدع دنع

 كريرطبلا امبحنم ر داع وأز ا رن سر 5005 56

 هِي هل رثا ال زايتمالا اذه نا كيهانو ٠ ةفرشلا يف ةظوفحملا كريرطبلا ةلاصر ٠ ١
 ةينايرسسلا ةيعيبلا نيناوقلا



 كا

 يناثلا نا رسل روش 2 ىف ل ىلا ةيحورأا ةنماسلا هل لذبو ينادرأم سايلا

 ليئاربج نارطملا ديدجلا بئانلا ذفنا 178١ ةنس ىرج ام ماصخلا نم 5

 0 ا ال لا ار روحو كتان لئتافؤرب نقلا يدمج

 ةبعب للح ةلمج لع تاقشاف ىفوتملا ىلا نبا كرابم بهارلاو ىنادرام سايلا

 )١( ةلغلا عرز ضاراو تادوعو مورك ضعبو 61 اهددع يك

 فاعلا نمد كالا تلامإ يلصولا اص انحوي سقلا تراكو

 لدنيا ناد نيتشربالا نيتاه ىف ابو < ةساسلاو كولسلا نسح ١8١5 ةنس

 ١اماال/ 4 فلا نقيخلملا 0 طم ىلع بظاويو سوغتنلا 00 َْق هدهد

 ةنامالا ةقيقح يف هينيقيلا ججحلا حاضياب هعسو نيلصفنملا ناي رسلا ةرانال اباتك
 هناك ْذ َلَع ىثاو هبحاف ٠ يئانلا ةياده ليئاخيم ديسلاىلا همدقو (؟) ةيدكدئرالا

 هلهتساف ٠ انارطم هميقيو بلح ةيشربا يف هفلخي نا هيلع ضرع هنا مث ٠ هلعو

 هنم نذاتسيو كلذ يف هسفن نع هريشتسي ةراشب فقسالا ىلا بتكو سيسقلا

 ل شو ها كاناوعللا ةشر 2 4 ف 5 نا ىف 8 ف بئانلا ةذاد 5 نإ - ىعسل نأ ثا

 ولو نك ناازوثا ةكفوإ 5 فرشلا اذهل هقاقحتسا مدع نع الضف هنا »
 ةنا 7 الا لا ل اجار ؛ فنلا كار نم« رثكا لاظبا نولماع ةنبك

0 
 ك6 ةدئاف رثكاو مز ١) لصوملا يف ادار نا يدلوأي ت كرثفشا:ف لاف باح

 كعب ةض غلا لص وملا فاللخ يف نك !تلتسا دقو ةرلخ انام كاصن

 ١ ريغصلا لسلا ١ لوليا ١1م

 لصوملا ةب الق ف 4سفل ةباعك نع ١



 قر

 ىضرا فيكف ٠ ينودءاسإ نيظعاوو ءالع ىلا ةرقتفملاو هناوعاو لال فلا ديدرعل

 يف ىعسإ فقسالا قفطو « ىباعتا راك نمو يدي ةيبرت تناو و ينع ادب كلك اقف

 اعا ر ماع نا لبق هيلا انحوي سقلا مادقتسا

 هنم ملستو ةورج سرطظب ديسلا ىلا قش هد ىلا لسرأ انحوي سقلا ناريغ
 سوفنلا ةياعر نمرثفي و كلا يف ىسوم رام ريد فاقوا لع ةلاكولا

 بعش ىف تضسرو تبتتسا ةكلثكلا نا هلوقب ةراشب فقسالا باصا دقلو

 امنا مهاوسل تابثلا ةودقاو ارضا ىتد مهفئاوطو مهسوقط فالتخا ىلع بلح

 بلح ىلا مدق نيقاشملا مورلا ناراعم سميسارج ناف ٠ ضراعم نودب كلذ ىدل

 نا هيلا ضاوفي هب في رش طخ هعمو ( 15+ ةيرممه) ١814 ةنس راذا | يف

 مهسوسقو هبعش نم نيدلا يف ا وةكلشكلا نع دادترالا يأ نم لكب لكني

 تايعملا تدقعف ركب خيشلا رازمنم ابي رق امقم امشاب ديشرخ هممساو يلاولا ناكو

 سميئارج مهفاخ ىتح اوجامو بعشلا جاص و قاقلا مع وتاديدبلا 0 و

 نودتري المهنا ياولل اونلعيل رو 1 ذملا رازملاءادقاورممجت هروج نمنورفانلاو ٠ برهف

 يوعري يك اضعب لتقي نا يلاولاّلع راشاف ًارضاح يضاقلا ناكو ٠ ةكلشكلا نع
 هومدقيو مثدب هتلان نم لعاوضبقي نانيس 2 زعواوهيار نسحتساف ٠ هلك كر وهججا

 نايرسلا نم شاخ يجر جو مورلا نمةعسن الجر رشعدحا قانعا برضاملفد الجل ىلا

 مهضعب عضخو بعشلاءىدهدئايحو فكأب يلاولا هرما ةئراوملانم مد
 يدونكلذ بيقعواتابث ءادهشلامد :مثداز دقو كللذ دعب اوعحر منكلا عوف

 ١) ) مويلا ىلا ءادهشلا ةنسنيييلادنءع ةنسلا كالت تفرعو . 529 ةياردب

 ينايعلا دهاشلا اهيتاك طايخ ليئافور ةرسال ةيموي رابخا نع ١
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 «رادقل ل تاذإ كقينالا] لع ايلزن طوصللا ضب نا كلذو« ةموكملل,اوطسوي

 اولححو هتدش اوبأهف ٠ هياع مهد نم 1 مهاسو ى بحرو هشناف رحانلاب

 متجتحا اذاو هيف أم اوذخ : لاقو هسنكب مهيلا رو ىكيطعا اناو اولوقف مثارد ىلا

 هفطل نم ني ريحتم اوفرصناف ؟ل تاذب رثك ! ىلا

 رع ةعبلا قمل تاوهو هقيرط ف مفقسرلا كل انوي هرد نم رك اذه

 فطخي ناك لب رعذي مل هتعاحبشلو هب كنتنفلا ديري انماك الجر ليالا ةالص ىلا

 هتدا هّالص ىضفيف دوعل 5 4.ه هم ىدح هرثأب قحليو هدد نك اصعلا

 6-6 بيم

5 

7 1 

 - "7 ذب
 < وحلو

0 
 كج و ”
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 سماح ا لصعلا

 ربخ - 1١8148 ةياده ليئاخي# ديسلا ةباين - ناعمت كريرطبلا لزنت "15

 ةدايس ىلا هفيلات ةمدقن -ئاص ليئاخمسقلا ةرههشش - مارفا رام ريد

 دسلا عجم بلل ار هتماقا يئانلا دصق - بئانلا

 ةيناي رفملا نم هراشب ديسلا ءافعتسا -كلذ هراشب

 ةلاكو همالتسا -كبغلا ىلا اص نبا لاسرا

 ءاديشلا ةنس ريه ح ىسوم رام ريد

 امها ةئس لاح

 سمس 000 سس

 يع دق ناكف 1814 ةنس اكر يرطب ماقملا هروز نامعم ديسلاامأ ؟1

 ينابهرلا شيلا ىلا الام ناك املو٠ ةبعصلا مايالا كلت يف ةفئاطلا ةسي نم

 بلطلا اذه رركي لاز امو ةلاقتسالا دارا يكريرطبلا ماقمل لوبق لع ربج أ دقو

 00 مو الا روضحم ١814 ةئنس ةكرب رطبلا نع لزنت ىتح

 ينركلا نم تيبثتلا كم هِي نا لبق كلذو ينمرا يناثلاو ينورام اهدحا

 )١( يلوسرأا

 اةرط ل ىعم سدقملا عمجلا ىلا هربخ غلب الو

 هللاركش نارطملا مارفا رام ريد يف ا لا ىلا مدقو بلح كرتف
 ٠ سادز - ٠ هما 0 17 ه1 ٠

 4..س رأيا 000 كلام 00 لوو يبلحلا ةياوف ١ | / | سلا هدل_ث:ع لف بهل ناو



 د
 فعاضتو باصملا مظعف ٠ هعلقلا نحس يف نيب رفلا سوسقو ةراشب فقالا سحب

 ودغد دواد اجاولار بلا سايلا اجاولا قغتا ذئنيح ٠ حصفلا سيمخ وندل ملا

 ةيفاعيلا نمناك ةئتفلا ءادتبا نا محلا اشاب دمحم اوئيو لسرملا روصتم يردلبلاو

 نع ناقيرفلا هادا ًاريبك اغلبم مهمرغو مثابلف نيئوجسملا قالطا اوسّقلاو ًادسح
 ب اكلاو او مغلاب حصفلا ساناا تديعو مهقلطاف مهسوسق

 ب

 ٠ هداعبإ وا هتد هابا ىلع اور 590 مهليلغ دربي لف ةر انثناةففسالا موصخ أما

 ىلا ةرخاف خاوجاو ةشّقا ةطب ر عم هولسراو ًاريبك اغابم اوعمج كلذ زاجنالو
 ا مال بج.تف يضاقلا ىلاو هتيشاح ىلا رخ ا اغلبم .اولسراو ٠ احلا مرح

 هقلطي مت 3 ا يمر اسإلا 0 سقف ولا هنكل ميبولق ةواسق

 ليللا زاج الف٠امف ىتخاو ةغيدملا ىلاب رهف رطآ لاب رايلا فقسالا سحاو

 ىح رطملاو دربلا ى ماَقي ةه>وب راسو مث مثلت 8 اربعو فوراظ جور 05-4

 فويضل نيب 00 ش كتم لك ولا هياده وهم تيب لخدو شوقرق ىلا لصو

 00 كر لا رسل 1 5 رك الاقل لاقككاشنلا اومضو ألو

 يضقي اياده وجح همع ناكو فيضلا مالك نم بجعتف ًارضاح اياده ناسين نب

 نع فيضلا 09 سلجو ءاخ ٠ هلط يف ىتم لسراف هباحصا دحا دنع ةرهسلا

 .راطو ومح شهدف عومدلاب ناتقرورغم هانيعو هماثأ فقسالا مفرف هفرعيل هععا

 ٠ ليالا اذهيف انتئج ىتح انابااي كمهد املوقي و هيدي لبقي قفطو هسار نمهلةع

 *ن كف نوءعس ءاسنو لاجر نم نورضاحلا ناكوىرج ام فقسالا هل 0

 009 افيسالا ةليسم ىف ىضانل راك الارضحم نا ًاياده و دارا ذكي



002-55-0 
 ضن مالكلا اذه لجراا مع الف ٠ انا كيتا وا ينات الف ةليالا هذه يف أندصق

 متغت ال هل اولاق هريخ 0 معن الف ٠ اي كس ردخ لبقا م رضحو دع انعم ل

 نر اوجرخ حابصلا دنعو مانو لك أف انلاوماب كيدفن نا نودعتسم اناف انأبااي

 لاجر مهفداصف لصوملا ىلا اوراسو لاما نم غلبم مهنم لك عمو نيك ار ةيرقلا

 + نايضلا اتيلعو انعم ارعجرأ | م ولاقف فقسالا نع مثوأأسو قي راعلا يف كال

 دنع عوعسمو ليلجلا دبع لا || لكو هنال ةياده و نم فو مثرمال اولثتماف

 رم ذخأي نا هوريخو فقسالا نع وفعلا هولأس هيلع اواخد الف ٠ اشاب دم

 هرطاخ بط رضح ايلف هبلط يف لسراو فقسالا نع افعف ٠ ءاشام مهمهارد
 امشاب دواد ىلا دادغب ىلا يهذي نا هعنقاو

 لمعتسملا قوقرملا زبلا نم ةؤامَةإسةعم ذخاو هراشب ديسلا رفاسف ؟١

 دادغب ىلا لصوف هيدل ثابحتسملا نم ناك كلذ نال ةيده ًادعسو لصوملا يف

 دنع امهتهاجو نيئمرالا هربص نيتورا هجاولاو نيطنطسق احاول دصقو

 رضحأو امهبادتساف وفعلا هنم اسمتلاو يلاولا ادصقف هتيضق امهيلع صقو يلاولا

 لثع ثعبب ةنس لك يف فقس ناك اذلو هتيدبم ارسو هأوثم مركأو فقسالا

 يللاولا يتكو ٠ ةيعرلا داقتفال دادغب ىلا لزن الك همم اهذخأي وا هيلا ةيدحلا كلت

 باو ندصيلا ؟بر هكشف هئوتح نحو قتسالا ةر رح نآنلي امطاق ارما
 هزايثجا دنعو ٠ رماوالا ذيفنت يلاولا رادخوجب اب وحصم ارفاظ لصوملا ىلا

 كارلا كلوا را وا قا نق نا نيرا را ل ا

 رءاوالا مهعماسم ىلع التو هبعش ءاهجوو وزع فقسالا هيلا ىدتساو اهمرتحاف

 .لرانود فقسالا | اوداوي نا ىلَ اومزع م كل نيلوذذ# هدنع نم اوحرشت
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 هيد ققحتو مدل مسا هضم انا راش نبا شام 5و

 نم فهيكرطف * نانوي كريرطيلا لظو ةءاربلا لانو ةلودلا لفغتسا هتديكمم هنا

 ءانعو ىتح.نيايكا ةعبيم فرصو عاملا ف اظتسا لاح مث امايا ماقا ثيح ةعلقلا

 اجاوخلا هلغك ىتح هقلطي ملو ٠ اسك نيثالثو ةثالث مرغتي نا 8

 ذاو ةئيمثلا سئانكلا يفاوا عيب ىلا رايسلا نبا رطضاف نمرالا ريك ةداش سايل

 7 00 > اهو داف نيكل كل ىلع ا ضرف : شرغ فلا ةمارغلا ديصرل قب

 ةيارتللاب ع نيفايزق اناهزي دب ىلا الاح اييرهو وسلا نم جر كلذ داو

 هيد ربو راغب لاو رليثاب دوا وعيب انه ماقاو ٠ ىوعدلا ةداعا نم ًاًقوخ

 87١؟؟ ةنس داعف نيدرام ىلا

 ةنسلا كللت نم ةمعملا ءاعب را اهللاقي يتلا موصلا فصن وهوءاعبرالا موي ينو

 ام لك ةيدأتبو هسئانك يف ةولصلا ءاضقب مثرماو ةدشلا نييكيلثاكلا لع دتشا
:2 7" - 

 )١( هنم فو هوعاطاف : اكري رطب يصن ذنم هرسخ

 دس سسلا

 ةفرشلا يف ةدوجوملا مهلئاسر نع ١
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 عمارص ا لا ها|
 لتق ىلع 5 هرد اوم - سوسقلا سبح -- مصفلا مايا لصوملا 2 ه2: 13

 هدصق ؟١* مرباك | ءاخسب وفعلا هلين - شوقرق ىلا هبره - فقسالا

 ارفاظ هن دوع ببح هرطاخ يللاولا ربج مدس هي لهم دادعب يلاو

 ٠ رم مث اوايححسا - هتدابال نيملسم موصخلا نيقات

 فنقسالا ةعاحش و - هلكييه

 * جارخلا ميدوت اهببسو لصوملا نايرس نيب 'ةنتف تبش كاذذاو

 مهتبون تناك ذا مالالا عوبسا نم ابي رق ةعيبلا يف اوعمتجا ةبقاعيلا نا .كالذو

 راظتنالا نم نويكيلثاكا لم ىتح رهظلا برق ىلا مهتلفح اولاطاو الوا لوخدلا
 يديالاببرضلاب مث متثلاب مهضعب هاقلتف كلذ ىلع مهبتاعو مثدحا لخدف اجراخ

 اولبقا يصع نييكيلثاكلا ديب نكي مل اذاو ةياغلا هذه اهودعا دق اوناكو يعدلابو

 كلذك مث اهنيبو٠اهب نوب رضي اوقْفطو اهورسكو ةيفيصلا ةولصلا )١( داوكا ىلا
 موهفقسا وزع مثريغ قفارو ميهلع ةياكشلا مفرو موصخلا ضعب عرسا

 هنال ةراشب فقسالا ينن اوبلطو ةنيم اياده هل اومدقو م احلاو او ملستملا ىلا
 ايضرعةميسح ىوعدلا نا رستلاىأر رالف“ منيب جن ارفالا بهذم لخدا هيعاسمو

 احل ارما ةليوط ةشقانم دعب و ٠ ةكاحملل نييرفلا هوجو رضحاف ملاحلا لَ

 ةولصلا بتك يسارك ياجدلا أهادعم ةينأي رس ةظفأ |
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 ىلا هوعدو ركب رايديف دادضالا ضعب هفداص : هّقحو ليخدلا ةقيثو ص موعلطي

 غي ١4107 ةنس ىونين موص ةليل يناثلا نوناك ١ دحالا موي سادقلا ةماقا

 ةييرقلا مشع ةيرق قوف ( لبجلا ةديس يا ) غاد ةديس ريدهل لاقي و قلعملاريدلا

 دعب نمريدلا نم جرخ الو ٠ مهابلف قيمع داو ُُس ةفارفمرزط لاو ارانب

 قمر يف هوفلاف هيلا مهضعب لزنو ٠ هماظع تمطحتن يداولا ىلا هوعفد هسادق

 دعبنم هتافو تناكو ٠ هوثاءاو رجانحلاب هونعطف ٠ هللا ىلا هحور عدوتسي وهو
 يسح اهو هيلتاق ءامسا ةيرقلا كالت يف مويلا ىلا فرعيو تاونس عبسب هتماسر

 ىلا هعفد هسفن أموت نابرلا نا مهصعب ىورو ' اموت نابرلا وباو ةيرقلا سيئر

 هحور نع نات ماقاو هاكب ليخدلا ىتم ىلا مانهب كريرطبلا يعن اف )١( يداولا

 ةاهح نمأاهنا ني دقتمم نادلكلا ةعبب. ىف نويكيلثاكلا هلثم لعفو نيعبزالا عب يف

 ىلع يلوتسي يكل رايسلا نبا نيقلتب مت كلذ نا هباعصا نظ بلغو ٠ ءادهشلا

 ةبكريراعبلا
 نيب لثمو نيدرام ىلا عرسا مانهب كريرطبلا ربخ رايسلا نبا غلب دوال

 هماقاو هل افا يلصوملا نانوي نارطملا بختلا لب هلبقي ف ًاقلمتم ليخدلا يدي
 كلذو 1814 ةنس بأ * ىلجتلا ديع يف كالذ متو رايسلا نبا روضحب اكريرط
 ةماسرلل مايا ةيناك دعب

 ١ لاقهنع ةهبشلا هيف *درب رايسلا نبا طخمب نارفعزلا يف رثا نع ينالودلا ةعومم يف :

 قلكسلا رد ىلا مشع دلب ىل مانهب كريرطبلا ىفم ( 1811/ ةيجيسم ) ؟1؟4 ةئس يفو :

 كيس داولا ىلا اهباب لباقم نم عقو ريدلا ةعبب باب نم اجراخ روكذملا ناك ال يناب ر حامسب و
 ًاناهم نفدو لسا



 00 ب
 طسوتب )١( هعسأب ةءارب هئاهدب لانو ةعكاعلا ىلا راسلا نبا عرساف

 فِ ىلقتم رايسلا نب 0 كاريرطبلا اذه غلب دق ناك ال امنا ٠ نمرالا كريرطب

 اهيف قا ةقيثو هلسو هل ناش ةيكيلثاكلا ةنايدلا ىلا دوعب ال نا هفاح يهذملا

 ةءاربلا لست مث نييكيلثاكلا ةئايد ىلا داح اذا اذك اقام كريرطبلا كللذل هيلع نا

 بوقعي نابرلا ىلا قشمد ىلا ىتك ةجصاعلا كي هدوجو 00 . اجار 07

 نراك ذا اهاخ دوني درام ىلا هبحصتسا اباصو الف بلح يف هرظنني نا ينايلح
 رادحالسلا اغا دما هضوع 5 ول 0 دق رادحالسلا اغا ديعس دمع 5 اح

 ديع هلل راذا ٠ يف دلبلا هولخداو هئاقل ىلا مثرباكاو يبوقعيلا سوريلقالا جرقن

 م احلا هسيلاف ةموكحلا راديف هتءارب تاجست مايا ةثالث دعبو ٠ ًاديهش نيعبرالا

 ممر ثيح نارفعزلا ريد ىلا ٌمنيعبرالا ةسنك ىلا اهب داعو ةداعلاك ةعاخ

 نولظيتاوغالا ناك موي 1815 ةنس راذا 17 يف عبارلا س حرج ممسأب كر يرطب

 هوقنش يصع نمو هحارس او 0 لاملاب هسفن ىدف نم ةيعرلا

 نم سفن ىلع فاخو ًاروهشم هل خان نانوي كريرطللا نم ناك اماماو

 ايليا رام ريد ةببس رقما قلع هيحبو لعماتو لابجلا ىلا بره لاتحملا كريرطبلا

 ةماسر دعب هنا نابلودلا ةعومم يف ام يتك هسفن نع ةهبشلا رايسلا نبا ليزي ىك ١

 نع انعمتساو ٠ ةءارب هل لصحيل ةلودلا ىلا الحر لسرا موي رشع ةسمخب نانوي كريرطبلا

 نانوي كريرطبلا انريثعاو نيدرام نأ ريصملاب ائمزعلاف , تافو سدؤر ةعلق كان هنا لجرلا

 ةءاربب ائيلع ةلدلا ثمعناف لبق أو لاك رع ايمدقو ةينيطبطسق اندصقف ةلولحم هعااح ام ا رك

 كلذ نانوي كريرطبلا غلب ذنمو ةداعلاك انةءاخ ائسلو عرشلا اهايلوع ركب رايد نإ انئحو
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 اسس هلاك لصعلا

 ي دامت ع نينكيلن كلا نذل اه'در 1-9 بلح 000 | هلهأ رمل 2 ةيعملا تاللفحلاب

 ءافعلسا -- هل بئانلا خيب وت  نايعالا دحا نم اًقوخ هفك --- رشلا يف رايسلا نبا

 اهتياعر ةباده ليئاخيم سلا داق يس بلح 4 وعار نع رهاض لما خمم 2

 ازانح نيكملن اكلاو ليخدلانم لك ةماقا اما ال ءانهب كريرطبلا لتق

 ا خدلا ةافو -- ليخدلل اثداكم نانوي كريرطبلا بص س١. هحوز نع

 قاقشلا كيس تابثلا - هدعو بيقع رايسلا نبال ةءارب ءاطعا
 4.4 رغل 3 4سلح د هضصن ب نيدرام همولدق

 ةلتازلا هةبراعل نكابكلا | ةنينا+ 'ةنمب

 هأ ب هن دوء هي ريشلا ىلاهي ره

 ةواصلا لع نييكيلثاكلا

 4 ب.عش 9

 كريرطبلا نم هلما باخ امل هناف راسلا نبا صيحة نارطملا امام وابا

 ايشار يف فداصف ٠ قشمد ىلا بلح نم لقتني ذخاو:نيدرام رداغ ليخدلا ىتم

 هجن و جاحلا ل ا نم يناياحلا باوقعي ميسا ىسرياقالا كالسلا حلصي اباش
 اكل

 ابهار هعسر ثيح قشمد ىلا هرهصنساو ٠ ةنس نيرشعلاو سلا ءاهز هرمعو

 كاز رهاض _نلكاحت انبقلا تراكوم لحل لآ" ءانو هنع نان اءاقناو ائهاكو
 3 1 3 2 ٠ 0 ُث

 ٠ سادقلاو ةولصلا ىف بعشلا عم كرتشي نا نود ةكلثكلاب اروطو ةبب وقعبلاب



7 

 ةبتر هيف ىذق هلا ىت>. هلغا تيب يف ةيعيبلا سوقطلا يذقيو سدقي ناك لب

 ٠ ةمايقلا درع حابص ف يف مالملا ةشرو ءال' الا ةعمج موي بيلصلا ةئفدو ةروصأا

 كلذ ريغو روخجو مه لئاسم ناشب رهاض ليئاخيم ديسلا ىلع جتحي قفط مث

 هبعطي مل اذا هنا هل نواوقيو همعنبا ةصاخ هراصناو وه هدعوتي و ٠ ةيتييلا هتعيب
 ىلتخا هنا ىلع همارءزجنا مث ٠ ةديددكلا ىلع نولوتسيو ةيبوقعيلا ىلا نودوعي

 يذلا نامرفلا ىلا هاع دم دنساو ةسينكلا هوللس اذا بساكمب ثدعوو رمالا يلوأب

 ةمدرشو وه اهلخدو ةسدنكلا لع ءاليشسالا نم كل : ىتح : ليخدلا نم مس

 نم 0 نيكل ىلا نال اليو ط ايم اوعتك / منك . مركد راملا هراصنا

 لاملا ثرم اريثك اوفرصو هتاري ءزتو هسئاسد ىلع ماكحلا اوعلطاو لاتخلا اذه
 اودحتتساو نوكيلثاكلا هنم رعت هلتف ف رايسلا نبا ىدامتالو ٠ مم يملا اهودرف 1

 ماذا ينل :دااو سجحلاب هددهتو هيلا هاعدتساف ٠ دليلا نايعا دحا يصخا اغا دما

 ُط ةياكش 2 سولو ديحلا ىلا مفر هن .كل نكسو هباهف ٠ هنتف نم ءادهي

 هحح 8-5 هباجاف ٠ مانبم كريراطبلا بتاك هنا اهتل يف رهاض ليئاخيم ديسلا

 نيكيلثاكلا ءاسورلا ا 00 ايسلا نبا ثبل كلذ عمو" + اءإ اتكيومو

 قياضتف ٠ هفلخ مانهب وأ ليخدلا ىتم تومي الاح نارفعزلا ةك ريرطب ُُط هئيعو

 ةيشربا ةسايس نم هءافعتسا مادق نا ىلا هب للملا ىضفاو رهاض ليئاخيم ديلا

 41١8| ةنس باح مدقف ةياده ليئاخيم ديسلا. هضوع نيعتف بلح

 سويسواو!> يعدو

 ركب رايدو نيدرام نيب اميفلقنتي مانهب كريرطبلا ناك اهيب كلذ لالخ يفو

 ذا نردك و يكيلثاكلا امالا لايتتا ىلا سانلا بذتحي واه. >اوضو

 م
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 اذه عع مم الف 0001 ل هده ف را : يصعلا ت مث نا ذا ةطسوبلا

 متي رف ىلا م ا ملبس ىلخو مهبرص لزرع فكلاب رما مالكلا

 اروحام ناك ةءاسلا كلت ىلا مويا أم لك نا اهنم اوققحن ىرخا ةبيصم متمهد

 نبا قحتا سامشلا هل لاقي ةروصلا ليمج مهتيرق نم اباش نا كلذو ٠ هللا دنع

 لك افلا هل رقلا نع انيس هراقع هش لفششإ ناك انب هلبااطع م قئايغلا

 قيسف ًاروز رفكلاب هيلع اودهشف عنتماف 1 1 ارما نودي ري نيإسملا صعب

 (؟)١م١١ ةنس ناريز> ؟١ ف ةئيدملا باب دنع قدشو لصوملا ىلا

 ندع ةظفل يف هسريلقا نيبلادج ماق هضرم نم ةراشإ فقمسالا هقن الو

 نيياصوملا نم رفن عم شوقرق سوسف ناكو ٠ ضرفلا ةالص يف أهركذ دري ىنلا

 عمتجت ىقوملا حاورا نا الهج ةبقاعيلا معزي يتلا لزانملا ىلا ريشتاهنا ىلا نوبعذي

 ىلا مثريغ سهذو ٠ ابليدبت وا اهفذح يغبنيف ةماعلا ةنونيدلا موي ةرظتنم أهمف

 حاورا لح اهب اودصق م.تلمج يف يربعلا نبا سوي روغي رغو ءامدقلا نايرسلا نا

 ةباثب ىعف ةنجلا مطوخد لبق اهيف نورهطتي ةينمز تاصاصق مويلع ةيقبتملا راربالا

 ةدم لادجلا لاطو ٠ اهئاقبا يخنيف : ربطلاب ةيكيلثاكلا ةعببلا يف فورعملا لح ا

 مالا اراب اع ذيإ ةتوحال ةحأل انحوب لاب يروا مظن نا ىلا نيئنس

 راشد فقالا ُِس هتلاقم ضرعو ٠ ليدبت نود ندع ةظفل قبت نا نادو

 لنمو ٠ اب ونس شوقرق تالصاج رشع ذخاي ناك وكر ك يا روزربهش مك احنا ١

 ٠ ليلجلا دبع ةرسال كلذ ىطعا : سراف كلم زاهط ىلع يليلجلا اشاب نيسح جاحلا راصتنا
 مهتويب يف لزتتو مهباودو شوقرق سانا مدختست ديربلا ةرادا تناكو

 حفر رعبلةرئاطلاةعئلاف هرقل ةنانيز ع ةشوقتم ةيافك نع 2١
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 ١4117 ةنس ناري :ح ١ا/ هخم رأت روشنمب اهدياو اهنسحتساف

 ينوديةاحلا عمحملا يات نييكيلثاكلا نوريمي نولصفنملا نايرسسلانأك الو اذه

 يروخلا فلا ٠ روطسن ميلعت نع قرفيال هناك ينامورلا ربا نوال سموطو

 شوقراو لضوملا ةنيكل داشرا الام ةلاتم اشنا ةيسلا كالت فيس لئاغم

 أهيف حرش و م اهدياف بأ ؟ ؟1يف 6 راشب ديسلا ٍلَعهضرع و مهي ريعم لي واقال دينفتو

 فالخب ىلا دحاو حبسلا مونقا ترا يا مبا رلا ممحملاو نوال سيدقلا يلعت

 : هتلاقم لاق نمو اخيموا ةءدب فالخب نيتعببط حيسملا يف ناو رولعسن ةعدب

 : كيلا ميلعت نم اذايد حيسملا يف نيعبط نم اعبط مهمعزب ةبقاعيلا نا نيبو

 ٠ ةرطاسنلاك حيسملا مونقا ةيذينئاباوطروت :روطسن ةعدب نم ًاذايعنيمونفانمأمونقاو

 اوقفاو نيموئقالاو نيعبطلا جازتماب اذه مومتز ناب اودارا اذا ( ةيقاعيلا) منال

 جازتم الامدعب كلذ نايبيف اورقا اذاو ٠ ببسلا اذهل مثدنع ةمورحا اخيط وا ةعدب

 نييكيلثاكلاك نيتعيباطلاب وةرطاسنلاك نيمونقالاب رارقالا ىلا اورطضا قحلا وه اك

 لرابا ةلاقملا هذهيف ٠ ةنفالملا نمو سقطلا دك نم الاوقا درو' كلذل اابئاو

 مولعلا يف اهدالوا طشنت ةيكيلثاكلا ةسينكلا ناو هاك ذ ةعس روكذملا يروخلا

 اهنع نيلصفنملا فاالخب

 لهم نوه
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 وكذملانابررلاب مهيصوي ”ةصاخ احيمشتاجاوخلا ىلاو بعشلا :ىلا ةلاسر هلمحو :رمشبا

 مموسي يصوصخ_عارالب نامزلا اذهولا ركب رايدو نيدرا» ةيشربا تناكو
 لة را ىلا ايفا عزو طابخا وزنا دااذملا اة كزطلل[ فتلك
 ساما : 01 هداغصلا تاجر دلا ةماسرلبتقاو - 0 لوا فايشلا اذه 8

 ف سويطانغا مب ءأنءادعا#و اله يس نافعم 17-3 رطب 1 ةياقأ و ١ رهاض ليئاخيم هنا

 الكا يكفر رطل ةناناخلا نلف 5بةيلاو روخ مث 1416 ةنسزو# رهش

 ' اميلقتنا دقن هل ءوولظنا قو لؤي دش ناكوا ئسوكلا ريد: ىلا ءاعاتتسا:نفغقلا

 'اراعألاو ديسلا اذه قو 10 ةدض مارفا رام ريد ىئهئاقشب دعب ةفرشلا ريد

 ف كادو اميعباوتو ! لاي أبدو نمدارابم مشا انارطمهعمر ينمرالا ليئاربح

 اهلا ةلسرأو ليئاخيم قولا هاعدو 17 اخ 1 زو

 >0 نهلمسل

 ىلا لصعلا

 لع هتياكش وزع هنئثف - هضر م بخ هتأماسر ةراشب لكنتنمالا حاجب ا

 وفعلا د ءاضقلاب 21 ىلا مهنم اه ٠ لما نييشوقرقلا ياها

 فنراتلاةم -- لصوملاب لادج -- يشوقرق ديهش

 اس ىتح ةحار ف لصوملا ةمشربإ 66 اناومالا هله لالخ ىو 0

 .ج شوقرق كيس مسرو (.وظماهخشإرا| تالّغ.ىلا ددرئي نا: ةراشب فقسالل
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 ”در نس را سامشلا ن ١ لايئاد مثو 52 ةتسو ةسماعت

 را هللاطع ىتم نب د سهلا نبا ايلياو ٠ وجاك نب سهلقاو

 ٠ فئداو اضي رم مقو م ' 0 - نب مانهب سقلا لصوملا يف مسرو ' ادلب

 0 مج 15 هتف اوك رحوهبعش اوذويل ةصرفلا كلت ةبقاعيلا :مناف

 ديدحلاب اوليكف ٠ اناحوي ليئاخسم يروملا عبمشل هردو نم نيررشع سن
 ماجا مار 0 مهول نورشعو هس“ ماع ىلا اأو رثكأ لام 6_3 لسحب يك

 ل را لو ل ليئاخيم يرولاو اسيك نيسمخ هوجوأا

 0 عمج هنا 2 الا اوغاب هلالذا نودصقيو رثكا يروا اذه نوضغب هةانمل

 أيلك ةمارغلا يد وي نا هرماو دحا نم ابليص#ت نع 30 ٠ بعشلا نم هب مارغ

 ( كريرطبلا ىلا اوبتك اك ) مهنكل ماتلاب مهتمارغ هوجولا ىداو ٠ هلام ثم

 ظ ادرلا ل و اورقتفا

 ءاوكش مف 3 ةصاخم نييشوقرقلا نم ماقتنال ديري وزع فقسالا ناك امل حث

 م قاض ىتح اجبر يفي و ةئأم ملم وعمل هدنج ذفناف مالا ىلا مهلع

 ةئام ممم لك برمي د .رك ىلع اسلاج لاا ناكو يارسلا ءانف

 لك وينعا شوقر ةيمش اا 6 ذا مهنوبرضي دنجلانأك اهفو 3 نيسمحو

 بالس برضا » : لصوملا ةجهلب هتوص لعاب كاهل لاقو ءاج دقليلجلا دبع للا
 :كدالواو كدعر ءآل س سلا:وءع فقسالا كعدخ فك ى رت « باوصا الب

 ةناكزنم مهدنعو ديربلا ةرادا مهباودب و مهبو ةنس لك تالغلا رشع مهنم عمجت



 اروز نام كك ب رطلا مايا يف ةفئاطلا لاوحا يف

 لوالا لصعلا

 رهاش,ليئاخ ديبسلا ءايتسا ١814 ةنس اكريرطب زوز تزامعم نازطملا بصن

 هعوضخو ]فاح دسبلا ناعوإ حت كريرطبلا نع ةورج سرطب ديسلا ةعفادم

 باتك - سوياوي ديسلا لازتعا - لصوملا ىلا كريرطبلا روشنم

 ابئان ةورج سرطب ديسلا ةماقا - لصوملا يلا كريرطبلا

 اموت نابرلا ةدوع -- يسركلا ريد ىلع ًاليكوو
 باختنا -قشمد ىلا هلاسرا-داد.غب نم

 ةادل 01 نال لك

 كاويدو امو

 عيراوحن يتب دق ةفرشلا ريد يف يذلا كر رطل ىنبزكلا قي دب
 نارطملا باختلا ىلع رهاض ليئاخيم ديسلا ادع ام ةففاسالا قفتا مث ًاغراف تاونس

 نوناك يف هوبدتناف 51 راملاقشمد نارطم يلصوملا اروز ناععم سوي روغيرغ

 نا ل ل را اك اللا 57 أ هوماقاو ريننلا ىلا ١1 ةئس ياقلا
 سوا روغي رغ روصخ كالذو نييقرشلا ُط ساب روأ بالا | مكر ف علل ييبلثاكلا

 به_ يد كفنأ ذغلأ يلو 9 ةنراوملا تانوسلا ةنراطم 0 ضعبلاو كلج كريرطب

 غلب الف ٠ هئاقثراو هباختنا ىلع مهعلطي ةفئاطلا تايشربا ىلا اروشنم ةداعلا
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 ةعببلا يف هتءارق منمو رهاض ليئاخي» ديسلا هركنا بلح ىلا روشنملا كلذ

 عنم ىتح هنار ىلع رصأو سادقلاو ةولصلا يف كريرطللا مسا ركذ أضيا عنمو

 شرغ فلا ناكو ةفرشلا ريدل لح نم نيعملا يونسلا لوخدملا لاسرا اضل

 تؤةقوتف شرغ يفلا غلبم وهو رصمو د نم يأ أم منمب أاضيا ىس لب

 كرم ءاتساف قشمد يف ذئموي هورج سرطب نارطملا ناك و * ريدلا ةيانب كِل

 دصاقلا ينلدنغ سيول ديسلا ىلا بتك ةفقاسالا هقافر قافتابو لمعلا اذه
 هعنفاو طسوتف ضراعملا ةبتاعم لعو ليدل كر راكلا ةدعاسم سم ىلع هثحي يلوسراا

 دق كريرطبلا اذه ناكو ٠ ديدجلا كرب ءرطبإل ةءاركلا قوقح ىدداو مضخ ىتح

 . ايف لاق كانه رق ةاولا عازنلا صوصخم ٌةلاسرب لصوملا ىلا لير

 أمم ريطا ةحضحا ىل 2 5-0 ريخلا ودع هثدحايذلا ر دكلا ًأدح انيلع قش دقل»

 556 ء اربدي نا اهدشاناو 2 نابرقلا م نيايلجلا نيصختلا رضحاف ٠ 5لا

 هنا ريغ « سعشلا نع رورش عنمو ىلاعت هللا دحمتيل كلذو روتفلا نم امهنيب أم

 لاحتسا فلخلا ناو 00 03 رئاشب هتفاو قيرطلا ف هتلاسر تناك انيب

 يمرر نسا نا
 لزتعا ديدجلا كري رطبلا بصن نا دعبف بئانلا نوطناسويلوي نارطملا اما

 كريرطبللا هسار الو ٠ هترادا ىلوتو هباعتا دعب نم ةحارلا ءاغتبا مارفارام ريد ف

  :رارطملا ىعدتسا ةديسلا ريد ةلاكوب موقي نم سيلوهدحو ينب دق نا نامعم

 امخي رات رةقيثو بجومب نيدفيظولا نيته هالوو قشمد نم ةورج سرطب
 كريرطبلا هماقاف دادغب نمينادرام اءوت نابرلا لبقا 181١6 ةنسل والا نوناك

 م! يلليو اا:هعلطمو 8١ ١ 5ةنس ناسن "8 ىف رطسم روشنب قشمد ةيشرب يال ًاربدم
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 يسسفالا ممجتلو د بيترتلابيفاثلاو جو لوالا ينيطنطسقلا ممحناو دي ىواقينلا

 فق ؟ دقتعاو ٠ بيترتلاب عبارلا وهو ينو ايةاخلا عمجتاو ' 9 بترتلاب كلانلا 30

 انس فازة قالا ناو ٠ هر كنأ لوازخلا نر وفتلويدو اهنبطاوا لع ف 8
 تاوتفاعلا ب٠سح 5 07 000 4ةسايعل وخو 3 توهاللاب لم اكو هوه ميسا 00

 7 : ها

 طياخ راغب نيتعيبط ف فرعي نا هزالو 0 ةطخلا "اخ أم لكلاب ا هباشمو

 لجال نيتعيبطلا قرف لاوز ريغب و ليصفت ريغو ماسقنا ريغو ريما نود نمو
 هب ىتان يذلا يناهورأا ابانلا هي مرحب ده سيدقلا إ 2 ل يك « داحصالا

 تمرُخ « نوال مشب » همفب ملكت سرطب رآه نا: عمجما كلذ ىف ءابالا ةعابح

 سودق . نأ نود : ةناخل دقتأا ثاللغأ لطنودي رد نيذلا ةعدب ديدمتلا كاذب

7 

 تس مشوق » نودي 'ي اوناك و ٠ انمحر ا ثوم 3 ىذلا سودق ٠ يوقلا

 يناذلا ينيطنط لا عم حلاو توتو 1 - نإ ةنكم ميناقالا ةثالثلا نانيمعاز انلجال

 ينيطنطسقلا نا نودي ,ةلخلا عمجا !ةيضقةيفثرر اطل 0 وهو

 ترا نولوقي نيدلا٠ ٠ ٠ ىلع هيف كا ى دقتعاو ٠ سترتلاب سداسلا وهوكاانلا

 نرالعفو 0 حتيسملا 0 اع قى نافرثءاو ٠ ةلحاو ة ةمسم حيسملا يف

 لكلا ص 000 ةيحلالا هثدارال ةفلاخم تسل ةناسنالا ةيشملانا و 'ماسقتلا الب

 فنذاب تعمتجا يتلا رخآلا ةماعلا عماجلل لبقاو اضيا مك ٠٠١ ١احل ةعيطم لب

 هناطلس تدي 3 نيناوقلا بجحوم ط يناهورلا ابابلا

 ةبيكيلثاكلا ةسدقملا ةسينكلا ناما وه اذه ٠ مسيسملا عوسإ انديس بئانو لسرا
 ٠ ”قاتح رخآ ىلا «٠ ٠ هب دقتعا قداراب اناو «صالخلا نكميال اهنع اجرانم ىتلا
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 اوز ب يريب كف ٠ 2 نيللاو ىيعر 0 4 تاي نأ يعسو رذعب دهتحاو

 ةىدقملا لعانالا هذهو ىتيعي شا اذكه «شلحاو ردئاو دعا اذكش بان
 هيف اع رقملا ةيحمسم 86١9| ةئس ُِف 7 رح

 ىاطنالا نايرسلا كري رطب سوّرتم
 6 امتحلا ناكم

 يفىكاطنالا نايرسلا كري رطبا

 ماشو بلحو هفرواو را

 نارفعزلا ريدؤ نيدرأ٠و لصومو

 تاركلا هذه واح متعاةروص

٠. 

 أب لوحي عرشو مانهب كريرطبلا اهلوانت ةقيثولاهذهت تك الف ني درا 2
 بعشال سدقملا نامالا رهجو ناوريشو ةيريشبأا ىرق يو أمل 7-0 أمو ا :و

 كري رطبلا متخو ةقروا هأ .وظا كالذ يف باترا نم لكو ىتم كري رطبلا ماب
 ب رغتسم ىقىدصف ىم

 606 هه سس

 نيدرامب ةيكريرطتلا راذ يف لضالا ١*
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 ياعرف رد ىن" نب فسوي سلا امهو لصوملا ةيشربانم نانهاك نيدراع زاتحاو

 ١ ميلشروا ةرايز نيدصاق اناكو ٠ يشوف ةرهأأ سرطب سقلاو ل هيارق لامع

 نب ميهاربا اهذفتا ىنعملا كلذب ةلاسر عم ةفرشلا ريد ىلا رابخالا هذه الصواف

 نيدبطضملا 0 رام ىلا مانهب كريرطبلا داع كاذ ذاو ٠ يور ليلخ

 ىتم ىلا هل اولاق ىتح نيملظتسم هولماخ ليخدلا ىلا مهنم رفن هففارو مهعجتو

 لالضوف ناي 17 اق انوريعي نمرالاو نادنكلاو اضعب انضعب مواقي انابا اي

 قملا فرعتو نيومالا لضيد نانا كررت نال دن الفذ اح او انش ءايبملا «٠ قن

 اوااق ٠ قح ينامورلا يبمركلا ناميا نا 9 دقتعا ينا لاف ٠ كراكفا انل نيبت نا

 العا مكومواغي نيذلاةلل ارش قم 0 لام ١ 0 ءكدقتعم اذا انطعا

 يف نوقحم ءالوه نا : مانهب كريرطبلا هل لاقف ٠ نوبلطت ال يا اذا نوحي

 ىته لاق ٠ نيداضملا 2 هعمل ا موطعأف مب يلط

 5 لعاب ا مهفارصنا دعبو * اوفرصناو هدي اولبقف : 2 اناو امايا ولهما

 ُط تناكو * نادلكلا نارطم 000 هرارق ناك ينلا ن اهالا ةروص مانهب

 اممسحتحاف نييقرشلا 0 نمأها سنابروا ابابلا اهضرف ىتلا نايالا ةروص قسن

 اهظافلا ظفح غم اهصفلم كيلاو ٠.اهقشسن ىلع ةقيثو قري نا هبتاكرماو
 نيما دحاولا هلالا سدقلا حورو نبالاو بالا مم

 ناميالا حرش اذه ىلع علطملاو : مايا اا انفو ةرمتسملاا ةثاانجلا 5

 هئافلخ ىلا عدوملا : لسرلا ةماه سرطب ىلا هللا نم ناعملا جبلئاكلا يسرطبلا

 مل رار يبل نإ كورلا كيويلرلا ةوسيركلا اننا اور اال

 هذه نع جراخ وه نم لكنا وه كك ءاسور يف ريقحلا انا انهاه يقداهش



 دق

 ييتلا يتاقوا ةدم يف يننا ءامت ٠ ٌةَتبلا هل صالخ ال ةينامورلا ةسدقملا ةعببلا

 اهدوا 0 ميوَقلا نامالا روشأل ةصرف بقرتا: تنك 3 ريرطبلا يف اهمتيضق

 لك نم ةكارتملا لبالبلاو سجسلا نم طونقلا ةدشوه بولا يتخوذيش لاك ىلل

 رخالا فئاوطلاو ا:ةنئاط نيي ةرداصلا تالادجلاوتادابطضالا هيدا ٠ ناج

 ةلالض ىلع انببتنا نا ىلا فالخلاو ةلالضلا ةينايرسلا انتفئاط ىلا نوبسني نيذلا

 لوضولل اليبس رسب نا راونالا ابا هللا انلاسف ٠ صالخلا نم مداعتباو بعشللا اذه

 سدقملا ناميالا اذه راهشإ نم انكميو عناوملا لطبيب و صالخلا انيم ىلا

 نارطملا اندلو دوحو شو ةمئالملا ةطساولا تالصح ةيهلالا ةمعنلا ىنةكرح الف

 ةشوشغملا ةينايرسلا ةفئاطلا هذه لع اكريرطب انيعاسمو انرماب ا ماقملا مانهب

 ةقيثواا هذه هانللسو انحرف سدقملا نامالا اذه رشن يف ى رمال ادعم هانيفلا ايلف

 نا دحا لك ىدل امولعم أذا نكيلف ٠ ةعينملا نوصحلا هتطساوب مدهنت نا ىدع

 را نكي مل صاللا نايبت نم اهيف هانعصوا ام لك
 هل

 ةريهرلا هللا ماكحا نم ةيشخو ١ [لظ انم بولثملا قيلثاقلا نامالل ”هنايصو انتمذل

 را رمان اذهلو ٠ يدبالا كالحلا نم انل ةعدوملا 3 للا صالخ كلذب نيدصاق

 نم لكأ اذه ىنكو ٠ انرارقاو انحرشل امواةم بصتني نم لك ىلع مرحلاب ًاعطاق

 : لوقو هلل 3 ءاب ”يدشبنف "صالخلا يف بغرب

 أم ررا ةاوص

 هلمعتست يذلا نرامالا 000 نعني ام لكب ٠ ٠ ٠ اتباث اناها نموا انا

 لوالا عمجا ينعا ٠ ةماعلا عماجلا لبقاو مرك ٠٠١ ةينامورلا ةسدقملا ةسينكلا
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 :اج | ىلا اوعفارتي نا ُط هبعش لمحو كلذ نم سايلانارطملا ءاتساف : دادغب يف
 الو ةصخر ىنرودب نالف تيب يف ًادبعم هل دحتسا جنرفلا سيسق ليئاخيم نا
 قيدصتاو ٠ 530 5 يف ران || انعم يف فرم 2 كلذ 6 ٠ يىناطلس نامرأ 6

 0 'أخمم ىرو كلادأ اوحر اق هداح مالا كفنأف , هنوئحافي أداوند ناط كلذ

 لاجرألا جايه تاوصا ن حلا متشلاو برضلاب يا 1 ل هودخاو ةعيبلا نم

 هدا 1 رولا بلس موي تيسأ دغأا ىفو نوسلا ف ىف جر :ذ ٠ ءاسنلا ةلولوو

 ٠ ملاحلا ىلا اهرذخاو ةذردصلاو ساكلاو ةلدبلا اهنم اوجرخاو ةروكذملا ةفرغلا

 ىخرملا ىتسا ريكا رقنا هءاجاف ذ اذاعتسا نع مأ اس : الع هراظن عقو |مذ

 م ل ا ل ءايا تاقدصلا عه ةيذيصلاو اكرام كط

 ةعش 7-2 رغ نيءبراو ا احلا 4م 0 ةعيسل هسلح دعبو

 أموت رام ةنروخ ف كالذ لدم ىرحو هن نم جرخ اذه لعو :شرغ ةياعبرأ

 ةدوعلاب هل نذاو هراشب فقسالا نع افعو ننحت دق دادنب يف يلاولا ناكو

 ارغلا عمجي' هن نم يروخلا حيرسآ موي اهيلا هلوصو قفتاو ٠ لصوملا ىلا
 5 اتم هل عمجي د ذاويب خلا زنزا خا ىوتف.-٠ : فنفا يح ةزاد ةعتما عاب دقو

 قتلا إذ ٠ لفقلا عم كارلو ىتسخلا لاا كلا لانتلاوزب ةغاتشن يفو ٠ هب

 عومدلاو غلاب اهاصت اعضعيب نانثالا

 اهلا لو رب د ةيملخ رايد ذيل 11و قي دادغب ير ولا لح و

 ليئاخيم يروخلا مجر رهشا يضم دعبو ٠ هداوو هقيقش هبلا يبن ةنحل ةقلو

 دمتي ةوياولزب فيلا ماكل“ نقانالا نيو ةكيارذكلاو لصوملا ىلا
 دصاقلا ودإب وا يردابلا لطدسو ل نفقا هريدكت لع يروخلا اذه هحد وه
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 ةيسانو ةصرف ف هعدأتا يروخلا ني هن يلوسرلا

 نم الد: تيب يف هسريلقاو ةراشب فقسالا مم ةعاملا تدشتحا ذئتقوو

 ةتغب نف ةينلا هتفطتخلا مل زيزع لع نييلصولا ةدامك هلئاعلا كلت ةيزعت لجا
 فقسالا ماما انجو لفحلا مادق هسار فشكو كانهىلا روكذملا يروخلا لخد
 كيلا يسملا ديلا ىلا ضظ0 008 مشخم توصب لترو ةراشب

 1 يحتا نم ىلا فرعا الو . ًاريثك تأ ااذخا ينال ينعض ىلا ديساي راثنا » هبي رعت

 انخشم ىح رج قبو ' ا رغيف يال م ريك ع يض تضر

 فره لكو : ةريثك ةيوذ اصلا بيبطلا اهيا ينغلب او ١هل دامغال

 0 رم ةالصيو كدلاو 0 00 ٠ افشلا لاي كنم وندي

 هلبسو فقسالا يدق ىلع ىئارتو الا همالك نم غرفي دكي لف « يبونذ رفغا

 ناتقرورغم هانيعو هيمدق لع فمالا ضهنف ٠ هيلع ًادنآسم ناك يذلا روشنملا

 ةديدش ةظعوم نيرضامل نينثالا لاثم 1رءاكف ٠ رفغتسملا نضتحاو عومدلاب

 ني رورسمو نيعشتم اوكف ريثأتلا

 نالنيءاصوملا باصا ام 1814 ةنس نيدرأم نيكلناكلا باصاو

 سنانكا ط ددرتا|نم مثوعنمو مث دقتعم يف كك ركنا َُس مثوبصغ نارفع زلا ةنراطم

 ٠ ماكحلا ءاشراب و مثديب يتلا نيمارفلا ةوقب كلذونادلكلاو نمرالا نيبكيلثاكلا

 ريصب كالذ اولمتحاف لاوهذا مثومرغو داحلاو نرسل مثوبدع مط أوععس ماو

 نم رءاوا ةوقب ةيرحلاب زوفلاو راصتنالاب اهنع شط هلل ضوعنا ىلا بيجم تابثو

 . ناخدلا موصخلا سءاسد تلحمما اوبتك ام ىلَع اهتطساوب و دادغب ياو

 تربكديلا بيمنكو
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 1 ل 1 ا ب

 قشهد نارطم ,سج رج دحالا د,ءع سويلوب نارطملا

 اهيلي امو ىليباببلا

 4 منا ناكم » 4 محلا ناكم »

 ءداخ“ سايلا نارطملا زمانا نرقلا

 ميلشروا قس يروح

 4 محلا ناكم 2 4 متخا ناكم »

 رخد اةكرطيلا ىلع دلال رامس سح رح نارطملا ةياغتنناك أ هنا ريع

 اذه ع تبل ل  درادكسلوا © ةيوش 4 الا هلت نم رهظ 6 قألاب علا قط

 ىلجل غلا :لقتاو يهون داهم ضنا لطي ليحدلا عنان ىاراو 31

 هيوف
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 عاملا ل ,ارلا رصقلا
 اناحوي ليئاخيم يروخلا سيح -- مصفلا مايا ةنتف-لصوملا يف نيليلج نيئهاك ةافو 5٠7

 راش ا ذيدلا نع ىلاولا ريع حك دوو ناح ماخلا ىلا هسادق تاودا ذخا

 دادغب ىلا لزان وهو ليئ ايم يروخلاب ههولق موي هاواقتلا هن دوع

 ةراشن ديلا هلام 2 هندوع - هششلعم كيسلا 2

 لئاسرب دابطضالا ربخلقن  نيدرامع داهطضا <" مل

 ةكلثكلاب رقب نا ليخدلا مانهب كري رطبلاو

 نالوج - لراميا ةروص هري رن
 ةقيثوب مانهب كري رطبلا

 ليخدلا 1راعا

 نينهاك لصوملا كي ةفئاطلا تدقف اهسفن 141 ةنس ينو 30

 سقلاو :مزملاو ةريالاو ىوقتلاب فورعملا اص هللاةمعن سقتلا امهونيليلج نيلضاف
 نارطملا نيدرام نم مدق امهغأم ءاهتنا لبقو ٠ ريهشلا طاطخلا يوارقعلا يهرب

 دحالا مايا نولضي نويكيلثاكلا ناك ذا : ركنعب فورعملا يلصوملا جوازم سايلا
 اما١ بعشلا تويب هي نوسدقي مايالا ةيقب ينو ةبوانماب ةسينكلا يف ديعلاو

 يرودخ سامثلا راد يف ةريغص ةفرغ ىف سدقي ناكف اناحوي ليئاخيم يروخلا

 ةسينكلا هي ةولصلا ةبون تناك مالالا ةمجج ينو ٠ ءارعتلا ةلح يف ةدابع

 ةراشب فقالا دوجبوا ةافحلا سأري اناحوي ليئاغم يروخلا ناكو :نيكلل اهل
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 ةعيبطلا هيسذ دسجلاب تدحتاو ترس مالالا َةإباَعلا ريغلاو ةتئاملا ريغلا ةعيبطلا

 ناتميبطلا قرتفت لذا دحاو ص دحاو حيسم اهنم راصو مالالا ةلبأق ةتئاملا

 ةلكلا هلل يذلا ريبدتلا نم ءيش لك يف انيناشنب عم رةدحو يف اتكرتشا ناتللا

 ٠ قرتفت الو لحمضت ال ةدحوب ناتتباث ناتعيبطلا لب ٠٠٠ ص ىذلا

 ةعبلا ربذث نودب اهتاذب ةتاث نيتعيبطلا 00

 مل ول: لاق ثيح نامالا يف هرم يف مارفا رام سيدقلا اضيا دهش اذك

 هنم بط فيك املا نكي لولو ٠ هيعارذ ّلَع خيشلانومعث هل فيك اناسننا نكي
 ٠ رحبلا طسو يف ةئيفسلا يف مان فيك اناسنا نكي مل واو ةمالسلاب قالطنالا

 ينيبرصنلا بوقعي رام لاقو ٠هل تءضفت رحبلا جاوما رهتنا فيك اللا نكي واو
 جرخ ٠ هتوسانو هتوهالب بيهر : هتسايس لكب وه بيج : نارفغلا باتك يف

 ناسنا هنا ام طمقلاب فلو ٠ هلآ هنا امب ةعيبطلا قوفي لاحي لوتبلا ناعب نم
 تاشناك ةوانملا ف ةاعرلا هرظنو ٠ هلا هنا أب دكئالملا دانحا ةتحست

 1 ةتاثأا ةسدقملا ةديحولا ةدحاولا ةعيباا نا « نمانلا مسا نم» اناث

 ذومعملا رارسالا ةعبسلا حملا دل خلل لقا ةششوطلا اة ئصلا

 0 ةزمسملاو“ نملقملا_ةءراباوقلاو- ةيروتلا لس نسدقملا-:نوزيملا» أ تيلقتلاو

 هد راو تونملا و

 عدلا باعصا ةقطارحلا عيمج مرحن انا «أضيا نماثلا مسقلا نم » أَي

 ٠٠ سويرا مثو ةيلوسرلا ةعماجلا هللا ةعبب نىرم نيقشنملاو ٠٠١ ةدسافلا

 عمجلا همرح يذلا رئذلا ءىيبلا اخيطواو ٠٠0 روطسنو ٠٠١ سوينودقمو
 نرم لك مرحن ةلخجابو ٠ حبقتسملا هداقتعا يف همت نم لكو ينوديقلحلا
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 نيئم ولا سفنال ثلاث ناكم دوحوب اضيأ رق' « رشاعلا مسقلا نم » ظآ

 هبف ةنومجتملا سفنالا ناو ٠٠١ سفنالا نجس يا ميقتسملا نامل ىلع نييلقتنملا

 اذهو ٠ نباجال مدقل يتلا اسما ت.اولصلاب و ةيملالا متابذاب نقنيو ندعاسو

 انتسينك ىفو سوم ةيئانويلا يف ٍفوأ روم ةينامورلا ةسنكلا فى مسا ره ناكملا

 ةثالث انتغاب نال ٠ ٠٠ انيملعم نم ريهاشملاب تك رثكا يف ك لويش ةينايرسلا

 لاق ٠ سفنالا نجتو منهجو توكلملا اهحر يح : لوشو انامجو | 08 يثو ءامسا

 نيطعي ذا « :١ ١؟ انحوي » نزاخملا يف ىتل 8 أ[ سفنالا :توص تع د مارفا رام

 اهل توهقتي ”لعا ملاعلا ١ اهل يتلا سفنال ىبواعلا ناقيو اضعب نهضعب ىبوطلا

 )١ ءامسلا يف اقوف مسريف جبذما لع كدت موي لك

 م ةكراطبلا ةعبرالل 00 بوجوب رقت « 16 مسقلا نم» [سداس
 ةكراطبلا نوكي : الئاق يربعلا نبا مثركذو ٠ سدقملا ينيطنطسقلا عمجملا مسر
 ينامورلا ى 5107 :ةيرعش ةكملا انا ةسرا ١ رأ ددع 0 8 وأ

 ثالثلا تاسيدقتلا ن لاق نم ١5 مسفلا نم ؟؟ سارلا نم » 1 5-55

 انلجا رم بلص نم اي ةرابع اهيلع فاضا مث نمو ةثثالثلا يناقالا ىل 1 هوت

 ًامورحم نكيلف

 اندهاع دقو ٠ انتايح تنم ىلا نوتباث ني هيف ىذلا انداقتعاو اننايا وه اذه

 شاد انموتخن اهاناوصو اندي لم هتروص انيطعا اذهلو هب رهجنو هب كسمت' انناهللا

 ةويحلا راس هةر ا_:.قط يو منع سادتلا هحمسد دقت دارملا رافد ىلا يدل ١

 اير ١ :٠5
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 ءا

 عم ثحيا تدع الف يبلق نم ةضابلا تءزنف ٠ هوجولاب مهنمو م قفالاب نمو

 « -اممعالا ]ب امللم ف ردحا

 نيج العلا! انكاب !1لازقاا تطوع نامي ةروضبانأتزح ققدملا صختفلا دعبو

 دل ىكلالو كلا للاسر ةاليف اولا ةحن لاو انطتئاط هانا يف اه خلسن:اميشناو
 نيك ري راعبلا نعانانتعاطابش لوا ىنفنحن اماو ٠ ؟ دنع اهوظفحت اهيلع عالطالا

 تهت اهيعق قنز مف بعث ا رثكا انعبتو ينوعُت ةسيدقلا ةعيب ةيالق يف انمثاو

 )0 رغسا رهن
 ١

: 

 فدسوي ٠ ىرون ليئاربج كايق ايليا مامشلا ٠ روعاس ايليا" سقلا

 *ةياده مهاربا : ىجلا دعاشلو غابص همام يا لاب حق يسدقملا

 همرك هربأ * هدج فسوي ٠ و ا ٠ صوغوب انح ٠ روم" مههربا

 ٠هزري٠ سامشلا نباليئاخيم ٠ هاش رضخ نب ميهاربا ٠ امولنب حيسأ ادع ٠ نوره انح

 اوح اموت حيسلادبع

 موفد كايلناكا ىلا[ رجا ةئسازابا 1+ ىف قشمد بعش ىلا اهلثم ذفناو

 احيش عملا هيمو الوقيلو سيسنرفو هللا دبع ةتوخاو هدالواو اكهيش هلا كش

 هنا مرسي ىسومو نايلاو لوفرو 1 ريك رول انحو يراميدو نوطنا ملعملاو احأو

 محصل قباسل نعذل

 زاجاب امتخسن كلف رايسلا نبا اهبتر ىتلا ناميالا ةروص اماو ٠65

 نيمآ دحاولا هلالا سدقلا حورو نبالاو بالا مس

 ةبب وقعيلا ةيناي رسلا انتعيب ةدمعا نيسردقلا انئابا ناميا ةوص 55



 فلأن

 عيمجا دنع نيلوبقلا بوقعي امو مارفا رامو ينيبيصنلا بوقعي رام ةيقرشلا

 هليذب انوامما ةثودملا نحن انناماو
 مل كمو صلخ ذمتعاو نما نم ارب كلذ هل بسك هلل ميهربا نمآ

 نادي نمكوي

 ىري ال اموىري“ الك ضرالاوءائسلا قلاخ لكلا طباض با دحاو هلآب نمون
 ٠*٠ ديحولا هللا نب | حيسملا عوسإ دحاو بربو

 اننيعاباني أر اننا ايقيقح 1 قارتعا فرتعنو رقن « عبارلا مسقلا نم » لوا

 مالا لوتبلا يرم نم رهظ يذلا« ١ :١ انحوي » دحاولا حييسملا اندياب انسلو

 ًادبا لصفنلا ريغلا رجلا داحتالا ةطساوب توسانلا ةعيبطو توهاللا ةعيبط نم

 توسانلا ةعيبط ىلا تلاتسا توهاللا ةعيبط الف  طالتخا الو ةلاحتسا نود نم

 مع داحاب نيتتاث اتيقب امهنا لب ةعيبط ىلا تلاحتسا توسانلا ةعيبط الو

 هيبش * مات ناسناو مات هلا حيسملا ديسلا ناب دقتعنو نمون اذهلو ٠ لاصفنا نود

 انلاملك ذخا هنال ٠ توسأنلا ثيح نم نم انل هيبشو توهاللا ثيح نم هيباب

 ه : ؛ ربع » ةيطخلا ادءام

 يذلا لّئوناع وه دسجتملا ةملكلا نا فرتعنو رقث « سماخلا مسقلا نم»

 نيباددرتم ضرألا لع انعم راسو ةماقلاو دقلاب نو : انعج انملا يا ايعشا هع

 ننال الا يب نيو را ترا ير را
 ةدحاو ةقيقد الو الصا هسفنو هتوسان هتوهال قرافي ملام ٠ هدسج

 ةاكلا هللا هب دحتا يذلا دسجلا نافرتعنو نمون «سداسلا مسقلا نم» اناث

 ناو٠٠ ١ انتءيمط نبا يكبح دسج لب حبش وا لايخ وهو ةامم ١! نم لزني
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 خكري رطبللا ةعلاشم لالعي ' قفط هنا.ينعا بلحي هد دق ناك ام“ داعا هسئاسد

 ةفئاطلا بذتجيل لب هعانتقال سيل يكيلثاكلا دقتعملا نع لضانيو ٠ مانبو ىتم

 نيعداكع نيكرب رطبلا اوبلتحي نا ص مهلمحيو هبزح ىلا نيبكيلث 5و نيب وهعي نم

 اغلا ذو ..ةمازم يرصف ةفاضن نا لع ليخيبلا لمحت وا ١ كري رطب وه هولبقيو

 ةروصلا نم اهةسنو اهانعميف ةب راقتم نايأ ةروص 4 1كم طاش ,غْيف فلا

 نيقيرفلا يضرت ثيحب نييقرشلا نم نيدتبملا ىلع نماثلا سابرا ابابلا | 5 ىلا

 ادخف لو ساول لقمع 0 هدصلا اذهب ةلاسر ذفناو ٠ طابش 1 خيراتب اهرئشنو
 سايلاو ٠ سدقلا نارطم شودنه سايلا : ةفقاسالا موتخو ءامسا عيقوتب ناسي

 15 د ةدجلب د10 ءاقالسيلا يهاجم
 ايفوزحي ةلاسرلا ةروض كيلاو )١( هوجولاو ءالكولا

 ةاماشلا ةلبلبلا مكتع ىنخي ال مكيلا ةكربلاو مالسلا ءادها دعب نم» ٠
 « هورح ليئاخيم حترارطملا ءادتها ذنم ياد» الزانو ةنس نانالث ذنم انتهئاَظ

 نيتناما 555 نم رلكل نا 0 ناقلو ةلكنلا مسرا لك الازم

 ءانهب كري رطبلا نا ضعبلا لوقيف اهارخأ رظيو اعادحا يني « ناما يتروص »

 ىتمكري رطبلا نا: مثريغو ٠ نادلكلا ةعيب يف فرتعاو ينامورلا نابالا ررق دق طقف

 نيقي دسفناو راثعلا رثكف ٠ ركب رايد يف نيطسغوا نرارطملا دنع فرتعا اضيا

 كفيف
 قة 0 11 يارا اق ةردتو ىانانزظاوا قاما اذه اير الف

 مهئاف انم ةفيخ هب نارهجي الو اًرس هب افرثعا يذلا نامالاب نييضار انك اذا هنا

 لصوملاب ةيالقلا يف اهانعضوف راغلا ةلئاع يف ةينوشرك اهموتخب هتلاسراندجو ١
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 كل | كتاف اه اما ١٠اهءارخ ال ةفئاطلا ةرامع انوع دال هاضرن اننا ايل نوصي

 لبقا41؟ يب أملا ماعلا نم اهخي ا كريرطبلا طخي ةقثو نم رهظ

 اردت و , كل نأ ة كير رويال ةريغلا انفاس . كلاب تدان عمل اما ة هي ريشم 1 ىلا هباهذ

 لا ا لع ا ثاللثأ| نيد م ت ارو> هوحو قافتابو هين هاضري عال

 بوقعي رام انتعيب يملعمو ءابالا بتك انصغوةنرا| العلا ءابالا عم انيلتخاو قاقشلا

 / نيمو ا 2ظ5 ءبسلا ءابالا ءامسأ نأ انيأر 5 يريعلا نبا سوب رود هر ,غو ينيبيصنلا

 كالذ دعب ايلا تفيض لب ةسدقملا عمات مالا دبع ! اع ءابالا ةءالعت يف ة ةحردنم 8

 واثمدط 0 اقوا و ٠ سروهسويد ناكم سوداطسوا م نا 55 "ثااف

 سراب راع رامو ٠ يعدربلا ناكم ينيبيصنأ|بوقعي رامو ' سميدتنا ناكم سودنوطناو

 ا ناأكحم

 مماحلا بالرت 0 3 : 7 و ينامورلا ريجلا ةروشل ةعاطلا نا أن ّ

 40 9 اطنلا : < : نا 1 هب ٌُثدح عباسلا بالا ف ةيادملا تانك نمو ةثالثا

 50 4 بحاص ربك الا مهسأرو ةن رسل ةاَمآ ةعب را ددع لع

 ينامورلا ريحلل ةءاططلا ةمدقتب انيضترا
 لوي هلا اندجوف 6 يريعلا نبا سود ر وغير م ةمأ ىلا باتك اني ع 0

 لبتقا نا ينامز يف يذلا كرير اد ينمزلا نيرمث هلا ةنس رمعلا ن هلي امد

 بوعشلا نك 0 2 0 0 0 8 تون ل ةسأك

 نانا مات رج 0 الدنس نأب نوفرتعي ماع نال ِ رهوجلاب ل ةرايعلاب

 ةميبطلاب «هتوسانب حيسملا توهال دامتا » داحتالا نا مهضعب لوقي امنا مات
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 لالا لصعلا

 امل كب رايد ىلا هلاقتنا - ليخدلا فلخي #_را يف هلما ح رايسلا نبا للام 5

 مادهب كرياطبلا همرح م هخيب وت -- هراوطا - مأنهب كري رطبلا ه_:ةحالم

 هتلاسر ةروص 56 ناعما ةروص قلت ت ةياكن ركلشكلاب هرهاظت

 هتدوع - هناعيا ةروص :5٠7 قشمدو لصوملا ىلا كلذ يف

 هي روس ىلا

 تتجول تم كس

 رارقال اوثرتكي لو هب نويباحلا قثي ملام هناف بلحب يكيلثاكلا نامالا ررق دق

 ائيش ةيبوقعيلا نم ريغي لو قشمد ىلا لقتنا مث انامز هلها تيب يف سدقي ذخا

 هنلت ايلف “"ليخدلا ثوم دعب ةسائرلا مامز مالتسا ديعب نمولو لواحت ناك لب

 وحب رايد ىلا باهذلا ص لوع كاد يف مانهب كال رظبلا هقيس دق ترا

 انوا حالصا ُط ةريغلاو ةهاطلا با رخ لع فسالا رهظي وهو 0 9 ١

 دقتعملا نك نا همهال هنا لجزلا اذه راوطا ةقيقح ىلع 50 11

 ى.روطنا كري رطبلا نع لاق باح نم خيش اناهاورام أنب هاركذن :ال م | اموق

 ةلمأ رتملا ةالص ممل و تاد ف اننبلا علا ١ لخد لاق يب وقعيلا | له هيفا

 ولتي سوسقلا دحا ناك انيب هيسرك ىلع سلجو ٠ هعيش ءانبا ىلع موصرب ديع
- ٍ - 

 نيعب راةولصلاب ماق يذلا موصرب رام اذه : الماق هسيدق افصاو مغنيو ةياسحلا
 و اماعط قذب / ذأ ةنس نيعب را ماص يذلا يوابوطلا موصرب اده ٠ ةنس
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 خلا ةنس نيعبرا ةدم ديدحلا درزب ىدرت يذلا ءوصرب رام اذه ام برشي

 ءازهسالا تارابعب سيسقلا عطقو تاغلابملا كالت نم نارطملا رجضف

 0 ل
 سقطلا بسح خلا بونذلا نارفغ هللا لأسنلف

 نييكيلثاكلا دنع البق يىلصت تناكو ٠ تقنداو هتدلاو تضرمو

 ميوقلا نامالا وه نيا فرعتو نارطم كنا ثيح هل تلاقو اهنبا تعدتساف

 بيلحلا قمي كدشاناو كيدي ّلَع موي لك همفرت يذلا نابرقلاو هللا كفاحتسأف
 نهأك ياو ينايح يضقا د داقتعا يا ىلع ع : ن0 ل لوقت نا ينم هتءضر يذلا

 م يلمعا هامااي لاقف ٠ ينك سيسق ما كنها اك أ راسسالاب ىف 0

 ُُط احن تضقف ٠ ةلطاعب تسيل نيدكيلثاكلا ةقيرط رف ِك ريعص كلدي

 ىكلناكلا نامالا

 هانا ىلع هخيوو مانهب كريرطبلاهجاو دن ١ ىلا هلوصو ديق راببلا نيااعأ

 لع مانيب كريرطبلا هليضفت ىلع ليخدلا بناعو نيدرام مدق مث نيبكيلثاكلا ىلل
 مم نزفتاو ةيريشبلاب سقايرق رام ريدىلا بهذ ىلب ةيدلكل تراكي لف" هريغ

 مانهب كريرطبلا مرج لَم ةفقاسالا ضعب
 ف ينابلود ليئاربج يروخلا اهركذ هل ةلاسر يف هبتك كربلا كيلاو

 ترفاس قشمدب اناو ( مانهب كري رطبلا ربخ )ربخلا اذه ىنغلب 1 » لاق هتعومج

 تمعجر ( ايكيلثاك ) ايجنرفهتدجو انومأنهب كري رطبلاىلا رايد يلا يتعاس نم

 يف انارطم رشع انثاو انا انعمتجاو ٠ ٠ "تم 1 رظلا ةتاعونارتعالا نيه .لا

 نر رايسلا نبا دفتسي مل ذاو « هانمرحو مرحلاب هياع انيكحو سقايرق رام ريد
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 هراللا 9 !انكارلا دل ةصقا حق نخلا قف ةقوحير هبا نمي لس رآ ااعبنالا ق5 و

 نرا هناملغ رماو يدنه ناب 0 ىلع قفشاف ر ,ءالاب هربخاو هقيدص ليلجلا دبع

 اء ابن ةياكلز/ لاقوملاب] قلعف ار اشابلا نشوف كار !ونخلاو: هيل ىلا !ةوذجبأي
 بئانلا ىلا ةفرشلا ريد ىلا بهذي نا هياع اوراشا دشتريو حيرتسي يكلو

 نه نابش لاسرا ةجاحلب باط دق يئانلا اذه ناك الو ٠ هقيدص 700

 ةياغاا هذهل اويخالاو ةصرخلا ةنيكلا منتغا : توتكلا ةحردب نيريادخ ب

 ناسسن رهش ىف اورفاسف ىلطرب ةيرق نم زخلا اناكااو ةيظياوفح امتساردو ةينيدلا

 يتئامو افلا مهعم اوذخاو :راورسكف قشمدف دادنب قيرط ىلع 1817 ةنس

 ةاحنلا ةدسس ريدل أف ذأ اهيل سرغ

 000000 7-0 م وسو ويحل

 ا و ناعت ىلنا كمعز سشويأ دليدلا ١ 1 كلدو و9 0 5 مهعبنو

 نت نانكل ادلع (ئيش ىبصا الف < اةكسيني عوالم ةيدعالا كللتل

 ال ناك ىلا اراه يزيل ئاخسم اقل عمال ويح هلل امن نرهاكو

 عااد نيكلثكما نايرسلا ةمدخب موقي فلعل ( للاب ةيثنم دج وه و طري نهاكلا

 علاط دمسصس سردقملا عمجا 01 لجرلا اهنا اوضخخشنم ةفقاسالا ابعفر يتلا 4 هصب رعلا نع أ

 ! 815 ةعس يفاغلا نونآك "17 ريغصلا ةفرشلا لج

 باج ةبالقلا ةبتكم يف ةظوفحم ةيدق قاروا نع ؟



 م
 كلت ىف ىفوتو ٠ ناعمس هعسا لعجو ايروخ مثدحا يدنه ناب رلا بئانلا ماقا

 فورص نمو .طانغا هزانح رض * راياال# يف يددصلا هلا ةمعن نارطملا ةئسلا

 ليئاخيم ديسلا كولسو هكولس ل ىلع ىثاو هنباو كيلثا اكلا || مورلا كري رطب

 ؟ مث انوقايد ًاساهش اص لياخيم نوقايدفوم ا مسر بيانلا نا 3 )١( ةورح

 مويلا كا يف ةرصنعلا ديع يناث انحوي معمأب انهاك مع ناري زد

 ديسأأ ةرزاوع قشعد لع ةينار طملا ةجرد ىلا ةروز ناععم يروخلا مفر هسفن

 ةنراوألا نايرسلا ةفقاسا نم نم نينثاو ميلشر ةروانارطم ةورح سرطب سوي روغي

 مثأص انح سقلا 6 هتماسر ةقيثو وا روشنك 0 رقم قشم» ىلا هلسراو راو

 (؟) روبحلا دي ع بعشلا اهاقلتف

 لبقاف سوفنلا صالخ ىلع ةريغلا ديدش 53 الرهان ىقلا نكو

 ةسارد يف هتحار تاقوا فرصي نأ 5 لاملافرهيال دجي هي>ورلا ةمدخلا 0

 ىتح ديرف طاشنب هدشريو سىعشاا ظع _دراكو ةباطخلاو توهاللا تتك

 هيدي نيب فارتعالاو ءاغصالاو روضحلا اوبحا نيكيلئاكلا مورلاو نايرسلا نا

 لقتني نا هيلا بئانلا زعوا كلذكو ه ايفو ةريسي ةدم يف ٌةري زغ راب ىفاو

 نييبوةعبلا رثكا بذتجا ةدم رصقا يفو ُةعاطاف اهيف سوفنلا مدخي و كبتلا ىلا

 ميوقلا ناميالا ىلا نيقاشملا مورلا نم ًارفلو

 ةورج سراطب كري رطبلا قب ليئاخيم كري رطبلا ةأيح ةمحرت نع |
 ةفرشلاب ريعصلا أجلس || لرع 5
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 0 لا ل ل كلا ريما

 راق ىد نابرلا ادبو ميديا او 5 ف دول ل أل: ٠ءوأف اضغ ؤمكو اللا مالكلا

 دحاو قاح 1 قيحع 5-05 أهدي ةأ ما م 5 شاكر وم مها و مسوور مة

 داش ترانا سقم الاو هيكل داع ءادخج اذه٠ يجنرف:ةلئاق هساروا ىلع هتمطل

 دا ىييطلف اهساز نلت ىف 52 كارا فقسألل لاق رفا انبقلا قلك ازا ١

 : اوفدراو نورخالا لاق هلْمو ٠ ئد تايلر 0 ينتحبدو يتاح ىلإ 2 ىس قلاب

 : هئاقفرل ميرفا سقلالاقو ٠ كنم ماقتنالا 2 هللا يلا خرصي نابملا 00. 8

 دئادشبهنا بوتكملا اا ورك ذاو- عوني م مآ ىل> منها ونال وحر ذأ ةاا

 دصتف وذ ,ع ظ دادزا ا لص ليعو ٠ 0000 لخدل نا ى +. هر 351

 121111011001001 . احلا
 6 مهايع ىلا .ميعجر اف مهيلع

 000 11370 ير نادل ةئفن لسلاو ةذاشب يضشسمالا اماو.: يد

 راعخام ةوالتو حيسملا 1 الا 2 لماتلاب رواغملاو لالتلانيب راهنلا نايضقي اناكف

 ةيديزيلل ةيرق يف ناتي 3 ةيحور ةولخ يف أمهم اك اهريغو ريمازملا نم 52 ص

 ل1 حر ةايغدكعم قال واجي !كفقنمالا موصختو + إبلا راينا اميهملا لصويو
 م احلا ىلا هنوماسي وهب نوتأي امي ر داهطضالا نع فكلاب اورهالظتي نا ىلع اوعمجا

 نيك هتفاو كاذ داو 1 ةشعر 5 داعف علا ريخاو مهنيمات اهسسوي عدشن

 0 ةيناب رلا ةر انملا ع لاكتالاو ريصلا ص تبانلا هصرح أميف ةقادسلا 05 نم

 ل لا ا

 اي وأسن رف ةعوبطملاهرابخا نع |١

 : ةيرقلا خويش نم كلذ انعمس ؟



 يو

 هنوتغاي فيك نورماتي هموصخ ناكو )١( هتعاس تتاام اذا الا تومنال هنا

 نكلو هتاجبل اني رط ةيالولا باب يف دجي نا المارم دادغب ىلا برهو كلذب رعشف

 ىلع فاخ ايلف ٠ هيلع يلاولا بضغ اوجيه نيفظوتملا نمرالانال تطبح هلامآ

 5-5 نو ةيوبحلا هتنعر لم فرخ 5 0000 ور _ 5 ريصو هتايح

 باتكي اذا ال مآ بروي أ .ركف يف ددرب وه امفو ١ ر أ قير صك املاس هيلا

 ريجالا نأش نم 3 ل : لاق ىتح هيزعيو هب هعحشي 0 اوما كيسأ | قوه

 فارملا نع هسفن لذبيف نيمالا لارا يعار اماو هل فارخلا تسيل يذلا

 مهقوةح مهلا درف لصوملا كيلثاك ىلع يلاولا فطعت ىتح نامز ريو

 فقسالا نمو اريك اغلبم سوسقلا مرغ هنكل ٠ قباسلاك ةب وانملاب سئانكلا ىف

 00 لصوملا ىلا عوجرلا نم
 هرؤر قدنسا نب يدنه نابرلا دادضالا صعب أ رومالا هذه ل فو

 0 روم ةناا وقح الو ٠ ناكل مانهب راق رد 2 هلادتعا دعي لصوملا ف

 هدد ةباكشل هومهتأو ا 1 هللا ل عدس محلا ناويد نا هرمأ أوعفر هنكلفك

 هلا تيب يف وهو رففلا هيلع ضقتاف هراضحاب رءاي نا ىلع مالا اذه تامح

 جز قئشلاب هيلع يضف لق نا نوعيدي هموصحو يارسلا 5 هودخاو هولقعو

 هئاقش نم سأ ابيبَط

 حرف هعنش) ىضذ#ي نأ ٍط مزاع مالا نا هغلب و هيعو ىلا يدنه داع ايل

 ةسدقملا ةنامورلاةعبللا نبا نأ تاع نالاف ىنتمد ةدئااوده نا لعيح : لاقو

 ةفرشلا يف ةلاسرلا ١
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 ) ا).مترسأ ْف ةنراطملا 1 لصاوي ىكأ كلذو 67 نورشعو

 ةصرف نييكيلثاكلا نيب ءىشانلا ماصخلا لصوملا هقاعي ذئموي ذختاو

 ١ ايرلاو روك ذملا لا 0 ةنتفلا تادتياو ١ ميا ثد:شنو موجاعزال
 -تينن

 كلان مح ناك ذا ىف نايرلأا هعمو :شوقرف دصق:هنا كلذور“ هيحا نبأ ىم

 رضحاو نييكبلتاكلا عم ماصخ يف تناكو طقف ةيبوقعي لايع رشع ةيرقلا

 نم اوي *ةفالاو متشلاب مهبتاعي عرشو مثربأك او ,عمموسق ةذغ' كققسالا

 2120 ها ملا ءاسإ فجت لصوملا املا عو ىحرلاب ذخا الف ناظاتغم هدنع

 قفتا دليلا ىلا هلوصو ىدلو ٠ هظيفغ منك و هئيح يف نهلع ضرعاف ' راذقالاب

 كلذ نم ثدح «ةداملاك ةعببلا انف يف هنفد فقسالا منف نيبكيلثاكلادحا ةافو

 هموصخ ىلع دادغب يلاو ىلاو كا احلا ىلا 0 1 عقرو نيتعامجا نيب بغش

 تقع ان ماكل تالصلا لزجا ةياكشلا عمو :نيقاشملا دادغب نمرا دحنتساو

 ىلع ضبقلابو نفدلاو ةعببلا نع هحصخ عنب نيتم كلل يشأ كرردص نا رماؤألا
 راكفا تقلقف ٠ قئشي ليلق ام فقسألا نابل احل نتحلا عاذو 5 راش فقسالا

 لاقو هيلع حئاص هللا ةمعن سفلا ذئتقو لخدف ٠ هرما يف راتحاو رابلا فقسالا

 هئادعا نعىراوتي نك حيسملا عوسي وكب نا ركذا : ناعإف جلت كالأب ام:هل

 7 لإ دآ) ةمس ىلا لاق *نيا ىلإو ترها كك« فقسالا لاق ابزاه
 «ةليللا كلث هدنع تابو ماخلا نم نيتمزح رضحا مث ٠ ينعبتاو يلثم لمعاف كلهاما
 ةمزح لم و«نيماصيلا»نيماسرلا ةلعف يذب مهنه لك ايتو ظقيتسا رحفلا دنعو

 هئادتها دعب ةب واس رفلاب اهرشن ىتلا ىتم ةايح ةمحرت نع ١
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 دنعةراصقلا ل ىلا الصو الف ' امههب دحايردي نا نود رسجلا باب نم اجرخو

 افيقز 1 ة ىلا اهذو نيماسرلا دنع مالا كرت رصوخلا هل لاقي يذلا رهنلا

 شوسقلا قيرط ىلع ةروكذملا ةيرقلا مادق اهعقوم ينلا )١( تادكلا ىلا ع

 اع ايفتخاو

 ٠ هسوسق لع اوضبقف» ودي إذ ١ فقسالا باطيف مل احلا دنج لبقاحابصلا دنعو

 يناثلا نوناك ربم 0 8 ناكو هنف اوحرطف نجسلا يف مهجزب مالا رماو

 اومرغ مث ٠ موي رشع ةعبس افك (؟) بئانلا ةدايس ىلا اوبتك 15181 ةئس

 ماتوم نفدو رارسالا عي زوت نم مهعنم وزع فقسالا نكل ٠ اوقلطاو اريك اقام

 مسابرثاردلا نم ًارادقم نوفرصيف نفد الب مايا ةسىقبت ةثملا تناكف:ةربقملا يف

 (*) نفدتف نيساوقلا ةمدخ ادعام جرخ وا ةوشر

 هوتأيل شوقرق ىلا مثذفنافوزع فقسالا لع هطرش ضرع دق احلا ناكو
 يدع هاو“ شبح مانهب:ث“ امماكيلاو: يب هوتاف رباكألا ضعب عم اهسوسقب

 لعاواخد الذ نارخآ نانثاو ١امشاق قامسسا ىتمو ٠ مسيسملا دبع نب ميرفاو ءايركس

 صو 4 الو لا اب مهيلع مالسلا دري ل اولسو فقسالا

 *هوعيطيو جنرفلانيد اوُذبني 1 مهنع حفصي ال هنانلاق ىت>هتعاط نم مبعءانتما

 :ةسدقملاةعيبلانامياأماو ٠ نطاجرب 5 دعب كال نهراقتحا نمضن مانت نا اولاَعف

 اذه. نوهوفي اوناك امو٠انئامدب هيدفن نا نودعتسم انناف هذبتال اننا نع الضفف

 يلالعلا اهانعم ةيسراف ةظفل تادنكلاو مغرم "لث اهانعم ةينابرس ١
 ةفرشلا يف ةظوفحم ةلاسرلا "

 هفرشلا يف ٍيثو 18١1١ ةئس بئانلا ىلا سوسقلا ةلاسر نع *
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 ىعسيو رمالا يف رحبتي دادغي تاونس ثالث اموت نابرلا ماقاف تامحرا

 : رفسلا كالذ نع لدعف حلفي ف طئاسولا لاصحتساب

 ةراحلا ةديس مسا لع ةسينكو ةعامج سلبارط يف ناي رسلا ةفئاطل ناكو

 ةِاي رسلا ثالئاعلا ىلا بئانلا بتككف ٠ نوتيز مركو ناتسب نم فاقوا ام

 ةفرشلا ريدىلا هنولسر. اهيلع فرصي امم لضافلاو فاقوالا كلتب اونتعي نا كانه

 (1) اما 2و طاق اهخض رات ةقسوب كلدبهودعوف

 قزر وب فسوي جاخلا مههوجو ءامسا ناو ةفرشلاب ريغصلا لحسلا نم كلذ فرع ١
 ار 0 تا رهاسل شكلا رك ون رف فسوي و يروفاملا دان ةلئاعو
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 ىلاش | لصعلا

 سشوقرق ءاسن ىدل اهراقثحا --- شوقرفو لصوملا يف راقن ىتمو وزع فقةسالاربخ ٠

 ةراشب ديسلا جاعزال هترما وم - هتاتوم نفد هعنب لصوملاب نييكيلثاكلا وزع ةقياضم
 مهقح ةداعال لاملا مهذب - هسوسق سيح - تاددكلا ىلا هراشب ديسلا بره

 راقن ىتم نايرلا ديب مثال هقلح - ىمايأ مهماحلاو شوقرق سوسق وزع ةبئاعم

 هتدوع-هموصخ ديك-هئافخ لحم يففقسالا باركت *” سوسقلا ةعاجت

 لعدم زعسهتايح ىلع فوحلا -دادغب ىلا هب ره---بئانلا لئاسرب هتي زعت

 ىلع يلاولا تح  نيييكيلثاكلا ىح يلاولا ةداعا--نا رك لا لا
 يدنه 5 رلاب دادضالا ليكتت - دادغب يف ءاقبلاب فقسالا

 نيباش عم ةفقرشلا ىلا هلاسرا - نلسرلا يعز ةعافشب هقالطا

 ليئاخيم سقلا طاشن -قشمدنارطم ةمعن :ىي *٠١ فاعساو

 مساب يدنه نابرلا ةنروخ كبنلاو قشمد يف هللا بح نب
 ليئاخيم ةيسوسق ت ةمعن فر ارطملا ةافوس ناءن

 ةرورد 6 راو كي ردا ةنئطلاو  جئاص

 سآقلا طاشن  نينثالا رفس -قشمد ىلع

 | كينلاو قىشمد مب انحوب

 لصوملا يف ةفورعملا ( تسد كي وا) راقنلا ةرساىف :اغ ١ دق نأكو | 5٠١

 ( ةفاعلا فقسا وءء مرخآو اهيلا اوقنانيذلا ةئراطملا ة ثكل ) نارطملا ع ب مسار
 ٠ هو و | < اهب 0

 سوقلطلاو ناحلالاو ةفللاب هقيقثتب فقسالا اذه قيقش نباوهو ىتم هعما باش

 ةعبرا هرم#و . ايهار انهاك ىنعا انابر هماقأ ىدح هرافظا ةموعل 0 ةمااي ربا



6٠٠ 

 أَ زوشلمب ةتئانار دياف روكلاذمل تانلا مث : ل انعؤش ًاعار ليئاخيم 4-3

 ابشن .ةنسلا| نم ,ناويوح ال )١(

 هل لاقي نهاك نارفعزلا ريدب بتكلا ةعلاطم نم راتتسا مايالا كالت يفو

 ىنتعاف سلح ىلا باهذلا ىلع سيقما ,قامالل هل ءلذخ ينادرأم أموت نابرأا

 لبتقا ىتح بئانلا سويلوب ديسلارماب ةنبكلا مادقم ليئافور يروحلا هداشراب

 باتكب رفاسف كيو ايد ىلا ةدوعلاب بالنا 5 رم ىح انام ناجح ُْق ماقاو لخلا

 فِ. سادقلا يقي نا هصخريل ركب رايدب هنابهر سيئر ىلا ةيش لكلا فيرس

 ري, رطب مان نيطسغوا اكملاىلا بكانلا ةدام هس نم را ّ تاتكب و ع مث دبعم 0

 مأنهب 4و رطب لا ءادتهأب هنانتعا لعر تلا هلا هلام ناداكلا ٠ نابرلا لوصو ىدأو

 فنرا ةنكيي مل هنا ثيحب نييكياثاكلا اوقياض دق دادضالا ناك نيدرام ىلا اموت

 امنا نيدهطضملا مف ال 4 روش نا كود ليالا هدم

 فانلا دقوأ : أهعج فوت لق ةفرشلا ريد ءأ ل تافاع ىلا ا أآو

 هعفشو ةياغلا هذهل ناس> الا لذب ىلع نينم وملاعب ا ةغكاطأا ءامئا ىلا اموت نابرلا

 هخي رأت هندل نم روشنعو لئاسرب ١8 ةنسس يناثلا نوناك  141١١هبئان هامس هيف

 هرصبلاو دادغب ف ٍينايرسلا > هال ةسايس هيلا ضوفو

 مسردقو ىرقلا ف ةزانك كينلا ناكين ام وملابملا اموت نابرال :لوضو 5-5

 ١ ةبس ناري زح ال ةفرشلاب ريغدلا لجسلا نعو لئاسرلا نع ١86١1١

 ةفرتشلابيف ةظاوفحم"يعو نيدرام ىلمركلا سويطانغا ةلاسر نع ؟
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 َّق ”هينذاعسا الوروشللاب لئاس | ُُ هعلطي / 4 اموت ناب ىلا قتلا الذ 5 لعقس

 نقسال ١ تالعل لا ةوشن 4ك.:م أمم لا هولا ُُس لمح | كاذل دادغب ىلا بأ للا

 عمجاو 55 أخيم هع طبلا رماوا بسد ةيحور / هتطلس تدل دادغب فوكأ

 اذهلو كوكشلاو روف 1 07 7 | 3 مك انا ة هئروخلا ىلا رخالا

 4و لخادتلا 2 هل 2-1 ال نا بئانلا ةدايس ميغ »0 هعنع نةدالا دصق

 رقا ةفرشلا ىلا تاتتاعمللا تلصو الف ٠ هدصاقم لع هعلطي نا نود ةيوعارلا

 ا هردأو 0-0 0 هخحيوبي أموت ناب را ىلا بتكو ١ رلفتساو هطلغب بئانلا

 رفاسف دادغب ىلا لزنيو ةراشب ديسلا يضرتسي

 تروسو اكلك قندطوتسسم نيينايرب هل ر 2 ا سوملوو 6. ديخلا غلب لق نك

 اما هرب زغ ةورث ب بامضا اوعصا دو كب رايدو لصوملا نم مهلصا | مهريغو

 ةلئاع 0 لع تف نايرمسلا نم 502 رالع كراكس نم اريك

 هبا را للا ل ا ل ل مل

 هيب ةب وقعيلا ىلا مثودراسإ نأ دصق سوسقلا نم دفو عم ١ا/لهال كنس مثدقتفا لق

 نون نأ يف اودي نأ اوهارا مهنا دفولا اذه رايخا نمو ٠ 1 يعي رق ذ اهدئاوعو

 لادسنا او:اراو « ءاش م » نيس وقعيلا ةرابعب « بيرد ام » ةرابع نامالا

 : |.ئاخ دفولا عجرف نور ال مهاوي م ناز هكر دعي نم حبذملا بأب ركدس

 دالبلا كلت دصقي نا يف هبغريو كلذب هملعي اموت ناب رلا ىلا يئانلا بتكف

 كلما 17 رط لاذ ىلا قوي ناك اك ةفرشل 0 دإ افاعساو 500 وهل 257 هلع أ

"> 5 



 ا

0 

 لب رطقلا نوطنا سويلوي ديسلا ةباين دبع ىلع ةفئاطلا ةلاح يف

 لوالا لصقعلا

 نيدرامل ًاثارطم هورج نمرطب سقلا هتماقا تب (ريج ةيناث ضشويلوب ديسلا. ةباين

 ءادتها -١م١11 ةنس لحل ًامعار رهاض ليئاخيم ديسلا ديب يا يف هاقبو

 مأيا نيدرامو ركب رايد ىلا هتدوع - لحب لحلا هلابتفا - يدمالا اموت نابرلا
 ةراشب ديسلا تاماسر - روشمب دادغب ىلا هباهذب رمالا - دابطضالا

 كلذ بيس -- دادغب ىلاباهزإا نم اموت نابرلا هعدم - شوقرقب

 رفس-- اموت نابرلا هيب وتوهروشنم نم سويلوب ديسلا راذتعا

 ةبغر - ددهلا يف نيلومثم ناي رس ربخ - دادخب ىلا اذه
 ةفرشلا ريدل مهتانسح وا رابلم لها باستكا يف

 سلبارط ةيلرانرسم ربح

 ةلكاشالا ردنا هك يطل ١7 حوعاض ليئا غم ادمشلا لتتم.

 بث انلا ةفيظو ىلا نوطنا سويلوي ديسلا دوعب نا ُط يلوسرلا دصاقلا روضحي

 ذب ا كلانا“ 6. كاع موتي فرع الف ١ ديدح ذر رطب ماقي ثق 598 ناك

 هورضحاو هبلط يف اولسرا ةفئاطلا رومأب ىردا هريغ دجوي : هنا اهو ٠ ءافعتسالا

 ادحاو -ةناث رع يالا نلقنو مهعاطاف ٠ ريبدتلا اذه ىلا مثرارظضا هل اونيو
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 فسوي سوي روغي رغ نارطملاناك امو( ١)هتعاطتسا ردق ىلع ةيكري رطبلا ةراداب
 الناع هورح سراب سفلا ناكو ا هفلخ و ١179 ةئس وت لق ىسدف

 سدقملا عمجملا ىحكر كقو : ةفئاطلا خاص َط ةريغلاو ىوقتلاب افررعل قل

 ديع موي ف رشأا ةسنك ىف بئانلا هرضحا اذهل ٠ هباكتلاب ىلوسرلا يس ركل و

 يمر لع سوا روغيرغ مسأب انارطم هماقاو |١مأ ٠ 4س لوأبا ١ بيلصلا

 ديسلاةطبغو ٠ قششمد نارطم ىددصلا هللا ةمعن ديسلا ةرزار؟ كلذو ميلشروا

 ٠ كيلعب يعار نزاخلا فيسوب كيلا هينا رطمو ١ ةنراوملا 317 رطب ن0 فيسوإ

 لع اولصحو امي 9 اورثك دق أوناك نيكلناكلا ١ نال نيدرأل ديدجلا نار ألا نيعنو

 ٍَط افوخ ةنيدملا كلت ىلا هباهذ نع لدع ديدجلا نارطملا نا ريغ (؟) ةيرحلا

 ىلا ددرتا ناكو قشمد ف هتماقا لعج 0 ةيباوص تانذا سعشلا سو 4س

 ١8٠١ ةنس ىلا ةفرشلا ىلاو ميلشروا

 ةسردم 6 مربخي و راص امب ٠ ءاس الا ملعب تايشرالا ىلا ب 'انلا 2-7

 )م 4س رياقالا 6 ةوعدملا نيف ' ال ةيلط | ىلا اولسري نا نأ ع موش وهف ةرمشللا

 2 ماب فورعم ريغ ساحن هذ دودو 00 : 3 دددلا ا

 لا لوق لع ةيل ةعرلا قافتتا ا املا ١ 3 0 "1 ىف هنع

 لصوملا ةب الق ُِف هعلاسر نع أ

 ١ ؟ ِف صهاض كريرطبلا كمل انداكو | م٠. ةيسطاش | يف 0 كلم (ساهش مسترا

 تاماسرلا لو اذك "١18١ ةئس ناري زح

 لصوملا ةيالق يف هلئاسر '"

 . ع
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 (1) نيرشعلاو نيعنثالا نس ىف وهو: 4١ ١ + ةنس قري رطبلا ماقملا ىلا يضتنملا

 هباحاف هب رهجت نأ 4م س ماو 0-0 000 رهظا 7 رطب مانهب ى صا الف

 ىتفقاساو ىبعش نءو نامزلا لئاوغ نم فئاخ ينكل ك كالثم دقتعم ينا : ليخدلا

 دل راسلا عدت لف ٠ لمعلا دل ايوا ةنيرف ناععدلف فايق نيتينامملا

 ةلاسرلا نمض هيلا ذفناو راصامب هلعاو ره يه د راما كنك يليينيب اغلا
 راوسلا سجرج نم هصلخب يل هسفن نع ةلاكو ةحب عم دكلشكلاب هناعا ةروص

 روتسد للتو دكلغكلاب رهجامت : اد هدياكم نم فاخي ناك ذا قْشمِد نارطم

 كاذ نم ةبقاعيلا قفطف ( ؟) لحلا هنم لبتقاو نيطسغوا نارطملا روضحي هناميا

 ىئرفلاب هنوتعني نيحلا

 ةكرظلل ع ندقنإا يفد ةافزور ضاري قايد رطل نبا ناكو

 ىلع مزع دقو ةويلا ديق يف هنا هنع هفلب الف« نارذءزلا ريد ىلع يلوتسيو اهفطتخيف

 ءاس نكلو ٠ ماقملا اذه لين يف هريغ قبسي نا هاسع بلح مدق هل فلخ ةماقا

 يلصوملا مانهب نابرلا ميقا دق نا هغلب 6٠ ةنسر لج ىلا هلوصو ىذأ هنال هنظ

 ٠ يكيلثاك هنا سريلقالاو بعشلا رضحب ناعاو ليخدلا ىلع ظيغزيتف اكريرطب

 7 يجيلثكلا ناميالاب ”رقاف نييكلثاكلا نيهارب نلف دق قشمد يفوهو ناكو

 دق ةضسدو ا 0 اوربتعا نيسلخلا ناريغ٠ 1000 اح يف رات

 هلهأ تسب ف سدشب دؤأاف ةسنكلا ف ]م ادقلاب هل هل ارسل هراغ انينف ؛ هةقس

 رد فاما ليام كرا ظل ناك تلغى ثداوتلا عنه تناك 35

 يلابلود هعوم ا

 ةفرشلا يف رهاض ليئاخيم ديسلا ةلاسر "؟



 ظ ا

 ريمالا طسوي و أسأر هبتاكي يلوسرلا ىمركلاو ٠ :أر لع رصم نانبلب مارفا رام

 ملف ةفرشلاب يس هاكلا ريد ىف ف ؛ ةماقالاب هام هيأ ةنراوملا ار رطب و لبجلا كا 7

 فنرا ىلا ةجاحاب ةلاقتسالا بلاط ادنكور عمج ىلا بتك كب لاز لبشع

 ١8٠١١ ةنس لولياا/ يف ةصيرح ريد ىلا رضح هتعاسلو٠ لوبقلاب باوجلا ها

 هجوتو ةيكريرطبلا نع لزنت ةفقاسالاو نادنك سيول ديسلا روضحب 59

 كاري رطبلا ناك ءانثالا كلت يفو ٠ ةيشربالا ةسايس ىلوتي نا ًادصاق لح ىلا

 بحرف رهاض ليئاخيم ديسلاب ١ قتلا باحي هزايت -١ىدلو ميلش روا ىلا 3 لق مأنهب

 ىلع هضرحو ينامورلا ى 8 0 | ةعاطلاب و . يكيلثاكلا نايالاب اب هراهجا ىلع» انهو هب

 تثاملا ىلإ هيف َت أشاا



 أطل

 0 0 2 0 . ده 2 4 7 سا نب ىدنه نابرلا هل لاقي ”تهار كلا دع ىلا لغه تسدققا

 :يدمالا نوطناسويلوي ديسلاب قشمد يف قتلا دق ربشا عضب ضب لبق نآكو ٠ هروز

 لصومل اياد داع الف ٠ هبراق قامول نم افوخلعفي 1 51 نا هىصنو هيحاف

 محشأ | دي ميقاو ىدتها دق كريم مي ا عدو ةنس هنطو

 فقسالا يدي نيب ميوقلا ناميالا ةروص 0 اص ةمعن سقلا داشراب و : هلثم

 00 اوقفطو هنم اوظاتغا : هريخ ةيقاعيلا غلب الو ٠ للا هئم لانو ةراشب

 يف لزتعا مهنم صلختي يكلو ٠ مل ١ نعذي 57 ا ىلا هدادترا نولواحتو

 0 قلطنا اذه دعبو ٠ سردلاو هلل ةدامعل غرفت 3ك مانهب ا هي

 ليث اخيم ساهشلا معاج سس لصولل ةسماوش اهيف مسنين شوقرف ةيرق ىلا هراشب

 انركذ اماو ٠ يلقدنف سايلا يسدقلا نبا ناعن سامشلاو تاص هللا ةممن سقلا نبا

 وص نيصحنسلا ني ذهن

 ىف كلريرطلا عن ن6 0 أم ٌط ناكل كلا ةلاح تناك ايفو 89

 الا يوتع هزارتسا تكو مهنم رفنف ١0 ةئس ةتفقاسا عم ماصخ هي ليخدلا
 لع هعلطاو هيلا هبارق هتريغو هتنامأ قدصل هناف يلصوملا أموت نب مانهب نارطملا

 كنمظينأ يدلؤلاب ىزت : هل لاقو ةيكري زطبلاةساينس هيلا ضوفو هرطاخ يف ام
 يسركلا اذه اوفطتخي نا يئامم لبق مهتلواحل ءالثوه نم ايما ثسلو نسلا يف

 م ا رف 0 كتف نأ ثنا اذهو تيس لعتا نم

 نم ةيكيلثاكلا ةنايدلا ريم ذخا دقو فو قذحاذ اذه مانهب ناك و يضوع ًايعرش

 يعسب هتيئارطم دعب اهبف هتبغر تفعاضتو ٠ لصوملا يف هدوجو ذنم نيلسر 1

 اجاوملاو وحتف نإ ليث اخ ورود رجع وشي نب فسوب 0 22 نئككلناكلا



 م

 دمسلاو ٠ نيدرام ف ينمرالا يىداش فسوي اجاو كاو٠ر كب رايدف يكح اح

 ل ا 3 رفاش لتاكي

 ناراتملا ناكو بلجب اذه مانيب زايتجا ىدإ ةهجاوملاب ث ةبتاكلاب كلذو ضيا

 حتافو اموي أرجت ىتح انامز ىقبو ةيفخ نييكيلثاكلا ستاك ىلا ددرتي روكذملا

 ىشخا ينا هباجا هكل يكياثاكلا نامالا ةحصب ”رقاف ددصلا اذه يف هكري رطب

 فرارطظملا ثرتك. لف ٠ كدصقم اوفرع ام اذا ةفقاسالا ءالوه كوفجي نا نم

 لبتقاو ينادلكلا يدنه نيطسغوا ديسلا ىلا ًارس هفارتعا مدق لب هلوقب باشلا

 ةفرشلا ريد يف يتلا ةيكري رطبلا ىلا يمتني نانود لحلا هنم

 ب رطط اهيف فداصف روك ذل هيئاث ةققرب ركب رايد ىلا ليخسلا لقتنا حث

 دبع ىسدقملا هعساو 065 0 ةهضاملا نم اين[ لكا 7 ةلاماح « « ديرب »

 هنأب مثدهشاو ةكحملا نم نيلجرو وه هدنع هرضحاف : ق“ايىروخلا نبا دحالا

 كاذو هيدل رضاحلا عانهب نارطملا نم ردجا هتتراطم نيب سيل هنابو زجاع خيش

 هدب نم كري رطب ىعس نا ديري هنا ناعاو ةينايرسلا ةفئاطلا ةسايسو ةقاذحلاب

 نيروك ذملاةثالثلا ةداهشب ةكحلا يف عرش امالعا مث رضحمضرع كلذب بتكف

 تردص تقو برقا يفو يملاعلا بابلا ىلا نيتقيثولا ذفناو يضاقلا قيدصتب و
 1 اجد ماا مسا هك ري رطبلا ةءاريلا تاودتو ةيئاهشلا ةدارالا

 000 0 5 اهتريداو اهدباعم ميججو ةيكري رطبلا كوت

 9 نيعب رآلا ة هعم ُْف قر تح فكرا ىلا أعحار راو ة5ىلا ف ليخدلا

 ةفرشلا يف ةظوفحملا لئاسرلا نع ١



 رطب

 ينايثلا نصفا

 دعا هما تقول ل ايا" لعزل وف ذقن: ةفعشألا حانانمز أ 1
 ءادتهاس همي رغت هسيحهباوج: ةصخر نودب ةسيدك حتفب همابتا  هسادق نابا ةمعن

 مانهب رامريد يف هلازتعاو كيدده نابرلاو هتماسرو رونلا دبع ميركلا د

 مهقدصا هباختنا -- هتفقاساو ليخدلا ماهخ ١55 شوقرق يف تاماسر

 هعفر -هعماب ٌةءارب لاصحتسا  رسمانهب ةكلثك افلخ مانهب نابرلا
 فوك -ليخدلل هتكانكي هنالعا -! 8 هبكرخرأطللا ىلا

 يجي فالاب هتعن--رهاض ليئاخيم ديسلاه داجنتسا--ليخدلا

 هتب وبيخ -ةيكري رطبلا فطخ - رايسلا نبا ةلواح

 هك ل سا قمم د كرولا
 هرارقاب نييباحلا ةقث مدع - ليخدلل

 رهاض عوجر -هتيب يف رايسلا سادق
 كري رطبلا تاهزذ - لح ىلا

 بيحرت -- سدقال مانهب
 هب رهاض ويلا

 ةدع شوقرق ةيرق يف ةراشب فقسالا مسمر 18١5 ةنس ىفو 4

 م نيتءاملا نيب. نتفلا تددجت اشاب للامن لصواملا ملاح نامز يف 49

 اا ال لا ا نا كك از ةرط ةادسالا نا كلذو. :اموتاز ات اخ

 مك رهن دادزأو ٠ ةعسسأا ةهصاللملا ةريغصلا ةفرغلا ْف مهسادقو مهتالص اوضقي نأ



 اا

 ةعب 3 أوز روعسا ةييسملا نا:اولاقومل املا ىلا 5-5 مهيلع اوعفرو مثوتغابف ةءارح

 هذا ةمعل سلا نو + كيو را نم ةصخر الو يناطاس نامرف نوذب هدي لح

 لل ّه امفو ٠ ةفر ١١ كلت ف سادقلا سدقي حابصلا ثالذ ف اص

 2 داك ام ابرضو اتش هنوعسويو هنوفنعي اوعرشو ضيقا هيلع اوقلاو نوساوقلا

 اريتنم هرداب ماحلا يدي نيب لثم ايلف افتكم يارسلاىلا هوذخاىتحسادقلاةلدب

 ١ انعصخرو انرما نودي هديدج ةعبب مسنمت لنرا كا زاحا نم : كلمأق

 ةعيبلل ةعبات يثو ةديدجال ةمودبمةقيض ةفرغ هيفتيلص يذلا لحلا نا : هباجاف

 اما أنمابا ةعب نع انوعنم انموصخ 00050 أف 5 7 ءاص ناو نوساوقلا كغاش , 5

 نأكو ٠ مكتل 56 اوكف 5 هليقيال ر 5 ادهف 00 ةولصلا | عمعف مدار مك اذا

 ىقبو ٠ ةكاحم نود يشلا س سهلا سيح رماف موصنخلا نم ةيده ذخا دق محلا

 ةما 9 : ىعشأ هوجو دحأ هراف نوطنا أجاولا رضح نا ىلا مايا ة ةعست هيف

 دلخاد ةيكلا ف ١ هدعامجو وه ىف 0 نادل صخرو هليمس ىلخف ماحلا دارأ 5

 اهنم ةقاعبلا جورخ دعب

 3 ركلادبع سامشلا هعسا لصوملا يعش هوجو نم باش ىدتها كاذذاو

 باحب ىفوتملا ايرث ز سلا ةبارق نمو 30 0 نم رونلا دبع انح نب

 ة نا هك ٠ أموت رام 00 انهاك هىقب نا ةزاشب فقسألا مزعو

 أميف هعمرف دادغب ىلا هروماتتي نأ ف عار 6 شوقر 5 يف ةحابر 0 | وع موصخلا

 هل لاق هععار ةقفرب لصوملا ىلا ركل كع سلا دا داعاملو 18٠١ ةئس انهاك

 لبتقل نا نم ًالسم ريصتو ءاضيب ةءاعشلل مضت ناقفوالا ناك دقلهب راقأ ضعب
 يينرفالا هراشب فقسالا كبف ةماسرلا



 م
 ةيوعارلاهقوقح قرتخيناك هناوتاهجلا كالت يف دوهعم ريغشللذ نا عم هدرو ر 59

 راقملاو ناتكلا هشلاج ناحمسي ناك اهميلعتو ةيسقطلا ناحلالاب هعلو ةحمب هناو

 اانا كوكشلا لتتم كللذو يملاعلا ءانةلاو تاركسملا برش نم كلذولخ الف

 يروخلا اوحصن الاطو لحدوملا ربكا فقدالا عم قفتاو مهدادضاو ناهالا

 حصتنا / اناحوي ليئاخيم

 ضرع : خيبوتلاو حصنلا نم ةدئاف جتنث لو لاقلاو ليقلا رثك لف

 تاصوف سدقللا عمجلا ,لَعو يري رطبلا يسركلا ىلع اههتلئثسم ناقيرفلا
 مع ٠ سدقللا عمجملا اهيلع علطاو هاب 1 2و5 10 ةتمؤر خلا ةائاسرلا

 لاا 100 ةنسا دم انب" ءمتلل* قرتيتو انجري" لاني دركلاو "كريرطبلا بك

 ا دان دس« تاككنل ناو فاو يفرلا» لع هنانغرص زاكي فقسالا
 هلع رككتساا "نا عمجا سير هحصني و * سقطلا نم يش راصتخا ءاضتفا

 اتتاب روص:نم بالا ىهسئرب امس الو نيلسرملا نايهرلب رومآلا تالضعم

 يعمل ةسائرلا دلي قالتسرلل نك نسل كالذو: ةكللاو ءلاب اقورعم هنوكأ

 نا لائيدركلا هاصوأ م مهتايش ربا يف ةفقاسالل نودءعاسم ا

 ىف ةليضنلاو' للا" سابتقال نادلكلاو. نايرشلا نم انابش ةيمور ىلا ل

 هراثن فعضب 0000 ا ع 016 ك او تمرد

 مرعب نأ هلع (راشاو كاد ؟نيلالا نئرفلا ”ةوالت هل ًاتيال هناو ار

 ٠ دادضالا دابطضا نم هيساقي ناك ام يف هازعو ٠ ةيدرولا ةحبسم ةوالتب اهنع

 ' طل لتلاا لل 9دن مذا هنرتو ةاضنم ةرابخا' نودي نابفلأسو
 ةفخحت كنزا هنم تاطو: َنّيئموملا داشرال قانالكا قود هيلا دعنا هنا
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 نادلكلا 2 رطب درمره انحوي كيسأأ رايخا قوم هفرعي أم ١ ) ماصخلا ناو

  6دادغم ىلمركلا سورس لوو ىردالا أمس الو نيلسرملا نإادو هن ١ ألو

 كا رثغي م 8_0 هعمأو ةيمور ١ ف ةمولعم رايلا كيلا اذه هريس تناك

 ةياكشلا نم هتئربت يف مومكح 6 و لئاسرلاب هتيزمت نم سدقملا ممجلملا

 اذه. هنا لع 4 يحشالا باتك يف ها لخدا » هنا ينعا ظ هياع ةعوفرملا

 ل |انيدركلاو ١6١8 ةنس ناري زح ؟١؟ يف ارتب يد لائيد كل بتك ىنمملا

 ا 15 ةنس با ؟4 يف اناطنف لانيدركلاو 18١5 ةنس راذا ٠" يف انأ

 ناكو دترا ع كلثكت يذلا يشوقلالاايلبا كري رطبلا يخا نبا انحوي ديسلا ناك ١

 لك لثمو !ا/١81 ةئس كرب رطب يصن 5 هئسا 1 00 ١/9/5 ةئس انارطم هلعح دق همحج

 ديسلا هفلخت 184٠ ةئس يفوتو ١878 ةنس ةيمور نم ديبأتلا كص هءاج ينوناقلا رمعلا

 يلصعملا ايز الوقت



 ا

 ؟عوا الدامي لوليالو خي راتب ني روشنمب اهدياف س مدزسلا لكل

 . عمو ( ( ذو 18 طن طاب هش ة 5 رع ف اهددح م 3 ااا ابر يناثلا

 الامم( كقول عال كوتا كققولاب فرصتي نا" ديانملا كر رظنلا داراق

 لكلا وتاكل ويلا كمل ! طبل درفاسف : سرظب سلا امس الو ءالكولا

 هلا تالت عاري نا هيلع سدقملا عمجا مت> كانهو فالخلا مدأو +« ةلوُسلا

 قاما ا! ةقازلشل اريل رداطوا كر خرطن ادب ةدانعا علَعو كركشلا دعني

3 

 5 م 1 تان هل
 | " 1-5 5 5 ا ا

 -وتو : مغرلا نيع مارفا رام ريد ف : اري رطملا ل'تعاف مسحت طب نس ١ ةيحولإو *' مد 1 نا ما يا رام هاذ و

 راظتن اللا لاط داو ١ ةلاسملا 8-5 هنا نع مهفاو هسمور 0 ءورد>

 0 لها ضعب 1 صعب تحاض تح هردنل 3 لصو ىن 0 ايروا دالب ّق 1 دعب

 طلا أ 10 ةفرشلار 35 ىلا املسراف ة 4 رعغو ةناي رسفور - 0 ةعماصم ىنتفاف

 البلل لوا نيبلسوملا قاإي غلآ رم وطقبلا لغو ةوؤمالا هذه الخل يفو
 :نابأ ش لصوملا نم سد ؟ ماعو ٠ ةيسوسقلاو ة ةنايهر | لصق نا 2

 نايهرلا نيلاط دحالا دنع نماجلا نبا رؤصنمو ردخ نب :فسوي يسدقللا

 هلوصو ىدإَو ؛ كنونمكلا ف مَع يجناخلا ودعس نب عيسملا دنع (نتايشلاو

 : ملا ةنلرسكا الع هناا ةزوضاؤرفو دكلفكلاب لرحا. 186 :ةنس ةفرشلا : ل نه هدلاواو

 فدل املا هن افوخ مث ع !!نومعكي نيذلا نم هلها ناك امو ٠ سدقملا نابر ها

 يفشل ءالكو ادثا دق : اهيف لاق لحسلا يف اهتروصو ةفرشلا يف ةظوفحم ةيصولا ١

 :دمالا فسوي سقلاو . مركلا ريدلا سيئرو نمرالا كري رطب سوي روغب رغ هذه انتيصو
 ةئس طابش ١ ةورج هيلاوكش نبا سرطب سفقلا اندلو مهتقفزب و ٠ غابص ناععم سقلاو
 ١814 ةئس لوالا نوناك 5 ريغصلا للا ىنف يواباإلا كصلا ةروص اما



 مرايا

 نيا اندلو لثم انعبت اننا : نولوقي رس ب الا ةداس لل ازيتتووالابلا او>رف

 هن بئانلا ىنتعاف هراكفا اوريغي و هب ةبقاعيلا ىلشحن نرا لبق ًانهاك هوهسرت نا

 ىلا .ةدر 5-5 ةحرد ىلا هاقر نا دعب و نهاكلا تابجاو يف هنةثو هع و

 هنطو ءانب ال ةودق نسحبأ ناكف «اها

 | كللذو ٠ اضيا لصوملا ةيشربا في انهض كرد ري اودغ ناانلق

 ممجي ينتعي عرش سوياوي ديسلا روشنم هافاو ذنم اناحوي ليئاخيم يرول

 ةيمانةيشربالا كلت تناكو هدهج لكب ةاحللا 3 ريدإتاناسحالاو روذنلا

 لع هلمح هنأف هراغ 1 هيلع لابو ف يصا ةيامنل 0 !ناريغ ٠ ةيحاو قافتالا

 عاد نأ أ ءاصخلا متع أمو هتعاط درا 0 كسلا قوبل ديمتمسل نا

 الد اناا كالا ماوعلا نم بد> نيقيرفلا نم لكل مان

 يف ..سادقنمىلوالاةمدخلا اوضقي نال اوداتعا دةنويك,لثاكلا ناك لوا

 : م تبون بسح لكيلا ىلا لوخدلا يف ةبقاعيلامبةبس الك : اجراخةسينكلا قاور

 نم ادب سدقف هسركف معبذملا ىلا يياثاكلا سدقملا ل>د : مهسادق ىبهتنا اذاف

 سعشلا لل اعفدو تقولل ًاريفوت كللذو ريخبت نودبو اعيرس ةيناثلا ةمدخل

 ةقيقد نيرشع ره رثكاال سادقلا ةدم نوكتف : راغتنملا

 عوبطملا ميصشالا باتك يف تارابعلا ضعب اوصلصا دق سوسفلا تاكا

 اعلوم ليئاخيم يروخلا ناك الو ٠ هاضرو فقالا عالطاب ثالذ لك هيمور

 بدو ٠ هلذعيو فقسالا بتاعي [يراكف كلذ هءاس ناحلالا 8 سقطلا

 ردخو ٠ اناحوي اموتو ٠ ةياده وجم ادلو سلوب و ىتم اهسالو شوقرق رباك ل
 ىلع ادانتسا ايفقسا اماخ سبلي ناك هنا هنهاك ىلع فقالا ةجح تناكو ايركس



 مي

 000 بو لاا دو اكراطنا كري طن ميقأ هسفن مويلا يفو ٠ ىيلثاكلا

 اا يل لاو ٠ [ةثراوملا كري وطن“ ءزابتءنمرظت كتسلا ةطغ روض

 ف ل : كيلثاكلا مورلا فقسا فو رص سويطانغاو ٠ نمرالا كري رأ د

 0 الا ديلا كف ص عباسلا سود ابانلا ةسادق ىلاؤو سدقلا عمجا لل

 للعو كيبل نايرسلا ةيكري رطب لك ينمرالا يلب ويسدوأ' نارطم فارص

 كري رطبلا ديبات ءظعالا ربحلا اولاسوناكتاولا ىف ةفقاسالاو ةلداركلا 9 كلذ رثا

 ماظع دع نائم دوا 4. لأق لوالا نوناك "0 ىفابا طخ مهيلع ىق 7 ف نيج

 لب زجل يذلا ةورج ليئاخيم سويطانغ ءاركذلا ملا ملاوي طا انيلا يعن ني>

 ةسنكلا ة ةريظح ىلا ةيايرسلا ةكاطنالا 5 راعيلا داعا هدابتحاو هحالص

 1 نك ارسلت دف ةدجارلا يللا [ةواناقلا ةفاملا ناك قانبعب ةضاحلا

 الف ٠ ءانثلا قوهسا ةعهب ةنش ةرتمع سلا حيسملا ةيعر سأس دقو ٠ ديدم

 ةينوناق .ةءرقب و ناورسكب ةاجنلا ةديس ريد يف نايرسلا ةفقاسا | عمتجا هللا هافوت

 ادد بحاف ٠ 5 راعب سشوقهر هو ىو ن نارطم ةر ,اشب مانهب ساروق اوبختنا

 هنا ناعاو ةلوقعم ةسيباوص بابسال مححا هنكلو هيبختنم ةوعد بيجي نا ربحلا

 ةيناث ةرم ةفقاسالا عمتجاف ٠ ًايعرش ًاباختنا بختني كري رطب كيسال مضخي
 : تاس معلاو حالصلاب ريهشلا ى احلا ليث ا خيم يروا ماقملا اذه ىلا اوبدتناو

 قبا 4 ريدا ىلا رضخو ميعاطا 10 1ا الف *يهبلط ب ير ءالا داب يفو

 17 رطب م 1 افقسا دحاوموي يش أ يكيتاكلانابالا : هروص ررو و نا دقن ايلا

 بئانلا لروطنا نار امأا روصخ كاذو مهعيمل اج م

 ٠ ينورأملا ا رطبا نابت ,س رطب فهسويو ٠ . قسمد نارطم 0



 نك
 يس ل ممم صمام م ب مص درج ميسا

 لع : وعلطا و اوبتكو : يدمرال ١ ةيقيايق 3 راعب سماخلا سرطب سودا روعي رع و

 تييشتلاَة ءارب هن سلوب و سرطب نيسردقلا ناطاسبو رورس لكب نفذ راصأل

 بالا مساب : _:رايرسلا ةفئاطل ًانعارو 57 رطب هنلعنو يلوسرأا نوبلابلاو

 ] 01( ننم ا سدقلا حورو نبالاو

 او ٠ تايشربالا ةراداب متهاف رطاشنب هتفيظوب باشلا كري رطبلا ًادتباو

 كيلثاكا ةثداحلا تاقيضلا ربخ هفلاس كري رطبلا ىلا ةذفنملا لئاسرلا نم فرع

 اعريغو نيتوراو نيطنطسق تاجا رت نأ: راتب افليناللاو لصوملاو نيدرأف

 ةأصواو : .ئاسحا ُط مركشو بتك دادغب ةيالولا باب ف مثودعأس لق أوناك

 خي رات اب اضيا ةرانثب فقسالا ىلا بتكو ٠ نيمولظملا ةدعاسم نعاو ةاكتي ال نا

 امس مأقي ناب 7 .,دح اص دج نا ىلع هثحبو كالذب هربخ ١8١ ةنسزومتا

 هفلاس ترك ام امايق ميوقلا دقتعملا ىلا مثوعدي يأ رابمللا نايرس ىلا لسريف

 دق رأللا

 6 مسرهف ضيا ةفئاطلا حاج 0 لواح ريا ردع ناريغ 7

 هلاكس نيب فالخ ماقف ر بدلا ىف (* لضوملا ةمش ربا يفو ةاحبلا ةدس ريف ف

 ديسلا ناكو ' هيمورو نانبلب يتلا 07 فاقوا نأشب ديدجلا كري رطبلا نيبو

 نيعو ٠ اب فرصتال م ةريخالا هتيصو ف طظرش دق ركذلا ديعسلا ليئاخيم

 كش هقيقش نبا سرطب سقلا وهو أعبار مهيلا مخ مث هالكولا نم ةثالث اهتبقارم

 يابلا مظع الا ربها ةسادق ىلع اهضرع ايلظفس لع هصرحتة دقو الجون
 هس 1 د ده مس يبس ميسي



00 

 بافتلا ىلا ةفقاسالا بدتنا ةهسفن تقولا ينو ٠ تايشربالا رثاس ىلاو اروطنيع

 ءاحنالا عيرمج يف هل ميقاف ةفئاطلا ءانبا نزلا معف هيلع فوساملا كري رطبلل فلخ

 سلا لال دقوؤر اما ارالا لل اءاذه ةزانستمل عومدلا 26 ةزورقم تازانج

 هنا زان للم مزحاو هئايحا زعا نم ناك ديقفلا نال رفوالا ظحلا كالذ نم هراشب

 سنوي يطلا» فان كلذ رثا ىلعو ةياوسرلا هلاعا ف هل لعاك مز اكيفعم 56

 نوضوافتي نوطنا ديسلاىلا امضناو هرقم نهىيلوسرلا دصاقلاو قش مد نم ا

 قابلا: اند [صنننا اودع لف ريجلا يف روك ذملا كري رطبلل ةفيلخ باختتا رمان

 ةسادقب هترهشل روثاو لصوملا فقسا هراشب سلرق ديسلا ريغ كلذل ةبولطملا

 هنم اوبلطو ,هباختنا هل اونلعاو هيلا او ا ل راو تريلا

 ةيفقسالا ف هفلخ نالاهعخشربا نبوريلفا نم اص 3 : كيس كا

 ه1" زحني نأ يلو سرأ بئانلا ىار باوجلا ني رظتنم اوناك الو اتراداو

 سوريلق الل أدبعم نوكيل ريدلا عيسوت ينعا هلع ىون دق د كلا ىل لعلا

 ا 5نيم وملا نم ناسحإلا عمج بلطي تايشربالا ىلا لئاسرلا ثعبف ني رذانلا

 ماعلا ريخلا اذه يف كارتشالا ىلَع ةصاخ لصوملا بعش ضرحو ٠ هعورشمل

 انااا . رال ىلا لسرافا ن1 ل! ]317 لب دق ةراشب ديسلا ناكو

 نم 0 ناب 000 هعمج ه1 بلح مقملا ىرثأءز | لي اربد يروخلا

 رامو كسانلا ىتم رام يريد ىلا ممتاكزو مثروذن دقت ىلع اوداتعا دق هتيعر

 هبادتنا ىلي ةراشب ديسلا نا يف كشي ال بئانأا 3 ناك الو ٠ ديبشلا مانهب

 ىعم هب ايوتونل لصوألا ىلا هجو : ترانيل الكا لصوملا رداغ دق هنا دقتعيو

 ناطلس هلوخو ٠ ةبولطملا تان.حلا مج انكر ار طر انتاج ازاي كاما لوول



 مرام

 لف رو ا ناكو ٠ ةأحنلا هاكبءمس ريس ١ ل ركن نيريدلا ردن 18 ل دشت نا

 ةراشب ديسلا راكفا نا ريغ 1,49 ةنس يروخلا ةبتر ىلا ةراشب فقسالا هاق

 عر 1 5 هثيعر هم ناو 2 ملا هلطخو لق نأ قار هزالا نظلا اذه نال تناك

 : هنع داعتبالا هيلع سعصيف ةاغتبملا رغلاب تاي و عرفا دقو ايد سرغف «. دق

 ثيدح مهضعبو خاش دق مهضعب نال هماقم مايقلل حالصي نم هسريلقا ف سدلو

 سريلؤ الا نم مهب قي نم“ عمج كلد عمو' هيبختنم ةيبلت ىلا هل ليبس الف نامالا

 ءافعتسالل فاك سس اهنايف هو هوقئاوف ةروك ذملا بابسالا مهيلع ضر ,عو بعشلاو

 ديلا ىلا باعك ينعملا اذه هك بتكف + الا تدع يتلا ةفيظولا لوبق نم

 نوطنا سويلو»

 ىلإ حاحلالاب هوئحلي نا اودارا نييختنملا ىلا باوجلا اذه لصو الف 575

 ةماقا في اوعرسي نا ىلا مهتدأ فورظلاو ةفاسلا دعب نا ريغ ٠ مهباختنا لوبق

 ةايولع ةضوانم دعبو 1-13 ةعس رخاوا ىف ةنئاث ةر او .كجاؤس»ا اك نعي ريغ
 نوعبراو ثالث رثئموي هرمعو يلحلا رهاض ليئاذيم يرولا باذتنا لع اوعنجا

 رغصو هتءافك مدعب أجتحم ايفعتسم باجاو رمالا هلاه اهيلع علطا ايلف (1) ةئم

 ينعا رهشا ةعبرا دعب لاوسلا هيلع اوررك لب هزذع اولتقي م ةفقاسالا نا ريغ هنس

 باح رداغف : رضحي نا ةسدقملا ةءاطلاب هيلع اومتحو 18١١ ةنس ناس ”6 يف

 هللاةمعأ سنويا ديسلا ةرزاوم ًانارطم نوطنا سويلوي ديسلا هماقا هلوضو دغ يفو

 لرامال هروص» أروح فرتعا َّفأ كعب ١م 7 ةنس زابا ب َْف قشفد نارطم

 نيرشت 1 يف ايزوخو ١7/88 ةبس زومت ؟ 4 يف لولا يف اك نايك هعماسر ثنك

 هنس ةنا كيمالب هرمكو نر يفاغلا

 ؟ ج



 رك

 فينو ةقفاشالا و هكر ظنا | هزتذ لوازا د: ىلا ئا ةعاتت نيق ناو هناك هحح

 هل نيعملا ربقلا هوعدواو نيلسرملاو ةنيكلا

 سيدقلاب هفصيو هيلع .ءانثلاب جبلي مهنم لكو 0 ىلا موقلا جرو
 «رايكيزرنلل تزدعلا اهيأ لك هبلع اهئاحنا عيمج يف ةفئاطلا تنزحو ٠ ديهشلاو

 توربب نارطم ىلا فورص 3 دلملا مينم صخن نوريثك هنئاو

 ؟انبطاخ دق انك » هيعماسللاقف ٠اديهش ىضقو ًاكريرطب كلذ دعب بقأ يذلا
 وهو ةسادقلاو لضفلاب ملداعي ناك نفل نالاو م: رابطألا لنمرلا نع أرأ)

 00 ال ىلا نان ىلا اثوحل كري رك ةورخ ليتاخيم سوطانغا ديسلا سدق

 « نطفلا رويغلا يعارلا مهشلا لوسرلا لماعلا سيدقلا لجرلا ميوقلا ناميالا لجا

 ديسلا زانج ىلا يعاد ذا اكريرطب مق نرا دعب هسفن حيدملا اذه روك دقو
 5 6 يناثلا نوناك 00 ف ينايرسلا ق يق نارأ طم هلناتعمإ



 لانا

 اض انام كري رطلا مايا اع ةفئاطلا لاوحا ىف
 7” 2205 1 2 وخلا ىف

 لولا لصعلا

 كل بالا روسنم سكري رظب لصوملا لقص ةراشب باؤقتلا تحسم سويلوي ديسلا ةباين | 6

 ليئاخيم يروملا باذتلا ١ 57ثفافعتساوةراشب ديسلا راذتعا-ةفرشلا ريدنأشب لصوملا

 كريرطبلافالخا هاير ذب 8٠١5| ةئس اكري رطب هبصنو هتعاط - رهاض

 هتماقاو هت دوع--هيلع سدقملا عمجا تح هيمور ىلاهرفس--ري دلاناكسو

 «يام أ روأ ف هلو -هورج سرطب سقلا رفس--مغرلا ريد

 يف نجح - نآانبل نيياصوم نايش دصق ةفئاطلل--- ةيناي رس

 0 ىوعدلا ضرع هيايسإ ل لصوملا ةيشربأ

 4.همؤر لئاسر ا يبوسرلا يسركلا

 كلذب ةراشب فقسالا ىلا

 نراشلا

 2ك 1

 يك 0 يلوسرلا يس ل )أ دبات وطنا سولو ديسلا ةكري رظبلا
 كري رطبلا ةافو ربخ ىعنف ٠ هركذ قباسلا يدمالا يلب رطقلا سا يروخلا نبا
 ريدب ذئموي ناكو ةيروس ىلع يلوسرلا دصاقلا ىندك سيول ديسلا ىلا سيدقلا



 ل

 اناطلس مثرمان اذإو انتين ف د كالعم الا تب دوحو عم ائحر . رأمو

 وهر ذأ للا نال 00 د لود 2 نقط كذسلا 8 ل ارد نأ

 ةمدقب نع هيلث ريغ نه هوت هن ءارق كعب انموسرم نطااهن ندو ةدامع ناكم اضيا

 لخاد تافارتعالا عائسا يو بلحب ةيراجلا ةداعلا يشالن : ًارشاع

 يف الوا ةنسلا يف نادر م ةنبكلا عم مجن نأ انفان رمانو دي رث رشع يداح

 مهيلع ىلتي ١ و لال ديعل عباتلا كوالا يف 1 دناثو حندلا كيمعل عباتلا عوبسالا

 حصللو ٠ قدحتسل أم 0 ىر 5 4.:ع انربخسملف رد ىبا نمو. 53 انروشنم

 تاو ير نو مهزخلنع لاه الغاب انتوا قولا
 ةثلاثو ةيناث كيلع كل

 ةيكرب رطب يمرك ةاحنلا هديس ريدب ١748 ةبس نراريزح رهش يف يطعا

 ى اطنالا نايرسلا

 دق راحم سجرح نب فسوي يروخلا ليث خيم كري رابلا بئان ناكو

 رغاض ليئاخيم يروا هصوع بصنق رحعلا َْق خاش

 يللاو ىلا مفدي نا نم 18٠ ةئس نكمت رايسلا نب سجرج نارطملا نا مث

 نري فلل نت - اذينالا#ر داصؤ 0 ::عامج ىلع ىجس : تاكشت ندصتت هةضي رع باح

 اهني مو 0 اوحز 3 اوصلمتل شرغ ةياعالت ا أوعفدف

 00000 انالومقت اشو ,ْغ ةيامسمحو نيفلا مهعفد دعب الا مهليبسل م

 هرمحن م ةريخالا ةئسلا ان ةلوه كرو رطل انجن. ١ م٠٠ ةنس لوخد ذنمو



 ا”

 مدقو اركاب لدا 4 اا هني » هدارع ري ؟ذوه مهو يناثلا لرونك 1١ يفو

 لامحتا فنءاضي ب ُْه ايناكا 0 هل ص 7 ملا ك4يشسم) ٠ نعةيلالا ةحبيبذلا

 4ه-_ةصو ددح طا هر ,ع 00 الا ٠ نم نا ا 9 انيال د داك ىتح ىوقتلا

 ها 9 الو ٠ تاوئس رشء لبق اهيتر دق ناكو ةريخآلا

 همالك نراكف هديع ةلفحو رسلا اذه فرش يف موثدحي قفطو هريد ناكس

 1 ص مضرحي وهو متخو موعم كبو اوكف مهسلا ةباصا بولقلا بيصي

 مكعم ةلذحلا هذه يضقا يفا : لاقو لالجالاو ةدابعلا ديم سدقملا نابرقلا
 ةرمرخال

 3 دصمف ديدش عجوب سحا ةيهالا ةحيبذلا هتمدقل دعب نم تآ فو

 سدقأا ناب رقلا لوأنتو فرتعا مأيا ةتس دعبو * نآر تاذ ةيوق ىو هجقد

 نينسحلاو ةاهج ةفئاطلاو ريدلاناكسكرابو :هء.لط ىسحهريخالا ةىتشملا نم 5

 عمجلا سيئر ايجروب نافيطسا لاني دركلا ندل نمّدر اما كاذ ذا هتفاوو هءادعاو

 هللا رك رماد هيهور ىلا ههحوتبو اودأب ةنيدم ف عياسلا سويابأبلا جيوتتب

 ةاماح ةأرءا نانبلب تاعيلقلا ةيرق نم تفاو توملا شارف ىلع ناك اهفو

 ةحاحلب تسيوتلاو عر ثوع نأ كشواو عضري نا ردشال مايا ةثالث هل 08

 1 رطبلانم لفطلا ىنداو اهيلعزوقايدخرالا فطعتف رابلا بالا ىلا 3 رشي نأ

 ىلامفدنا همأ ىلا ديعأ الذ هيلع هدي ! عضوو 0 ايف هتادسم هيلع ضرعو ضير ملا

 هللا | ودحمو نورضاحلا شهد ىت> ةبغرب عضرب اهوالص

 سوي روغي رغ ديسلا ههاع 18٠١٠١ ةنسس لوليا + ين هضرأ عباسلا مويلا يفو

 اوقباف ١ حورأا سا هروصخو لماكلا نارفغلا 4>-:هو هي دص نمرالا كري رطب



 ما

 اذلو انصخشب لصتت هتناها نا خي الو رقتحم انبئان نا ديكاتب انغلب . لوا

 لقالو البان الط تازرولكمو تالق زيصتنا أدبا ضر الو ؛ كلذ لاظباب مت

 فلاخ نمو ٠ انرما رظتني نا يعدملا ىلع متحنو انناويد يف الا هيلع ىوكش دحال

 يليجنا ريغوا أيليجنا اسامش ناو ماي ةعبسا لسمادقلا نزع لفل رز انهاك نا :اًنةَوديْؤم

 هضرغن يذلا صاصقلا ادع ادهني 1 ىلا تل رتووخلا نم رحت لف

 0 كلذ دفني نا يلوسراا انناطلسب انبئان 7 فذملا ص ند

 كلذب ءدتبلو دحا موي لك ةسينكلا يف يبيبسملا يلعتلا حرشب ر 1
 موحات ركل لا روت هروب جرخ 1 .يذا مسيسملا ديسلاب ءادتقا انبثا 1

 بر نال اهس ةفيظولا هذهب ادا حتي د الف.“ ةانالا ررق ام ُُط لافطالا

 لك كلذ َلوتيلف انبئان ةبون دعبو ٠ الاثم انل اهكرتو هتايح يف اهرشاب دق 7

 نع طبريلف انرءا مواق نمو ٠ةتبلا دحال ًارذع لبقن الو هتبتر بجومب هنبكلا نم
 الا ٠ ةيلكلاب رارسالا ةمدخ نع عنميلف كلذ ضفر نمو ٠ ًاعوبسا سادقلا

 قعيف فوخ وا ضره يباوص ثداح هباصا اذا

 يف نيعمتجلا رابكلا دالوالا اوملءي نا ةنبكلا اندالوا رمأن كلذكو اهلا

 هلماعيلف كالذ فلاخ نمو ةب وانملاب انبئان نم !ةدب ل< ريغ يف وأ ةريغصلا ةيالقلا

 راغصلا ميلعت ءكرتي نه لماعي 5 انيئان

 6-0 ءارقذ هل راتخاو هتوخا ءارقفلا ىعس حيسملا ديسلا نا أم 2

 اراك را وعلا ةنكلا انهالوا نم عورت اذلف نيكاسملا نيب ددرتو السر

 مثومساقتلو ءارقفلا ءامما اوبتكتو اوعمتجت ثلا بغرنو ٠ ككل افلا

 ال ام انم هاضيسف الاو ايفرح انموسرم يرجي نا ةصاخ انبئان رمانو٠ مهب اونتعتو
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 (تنرلات ةعيميلف تافارتعالاب هيمدخ نع نيفرصلا ةنيكلا نم: لنا ؟ىبوطلا

 مرا ءاسنلا تيب لخاد فارتءالا 58 انقادق انك ذا اسداس

 تاف'رتعا وعمتي نا نيفرصملا ةنبكلا اندال , ص متحنف نراويالا يف يا هنع

 ُط تافارتعالا لوبق مك ير لا 3 4 رعدس مأ نوم ةدجاولا مكرت دأ ءاسنلا

 لا الكو رمانف ةليأق نيموقرملا نيلحملا ف 5" ترن ناز + طيبا اذه ريغ

 ةريغصلا ةيالقلا ْف الو هرابرب ةسادقلا لكيم 8 اهبعضي الو هديدح أهريغ 2

 مايا ةعمس سادقلا نع هعذ أنرما فلاخ نمو

 لخدو انتسنك ىف تريغت دق ةنايرسلا ناملالا نا انغلب دق ذا 55

 (لس 6 ناصقنو ةءايز نود قيقدتلاب انتر لككل ناب رمانف ٠ ةبرغ ناحلا اهيف

 هماع ردصنف اثموسرم لا نمو ' 8 رع وأ ١ 02 52 َ ان" عيمجل

 ترا ساهثلا رمأنو ةمدخلا نع سامشلاو سادقلا نع منملاب نداكلاف صاصقلا
 دعب و يبتني ىتح نهاكلا هراظنتسي و ةيلكلاب سادقلا يف تايالعلا عبسلا 1-5

 تناك ةعطق يا كرتل نا طق ممعسأ الو « ملظعلا هللامحارم نكتلف هلقيلف كلذ
 هانعضاو كلد فلاح هو ٠ سقلا وا سال صخخن تناك ها 5 سادقلا نك

 ًاحابص ةسنكلا هي سروهلا ةالص نورضح ال ةنيكلا نا انغلب انماث

 كلذ كرتي نا أةلطم معن الف مث سو مهئاوتو / ك انتل كلذ نمو ةأاسمو

 رذع هل نكي ملاو حصني لف فلاخ خمو نيروتعأ 0

 مايا ة ة4عمسم سادقلا نم ُ ف: كوم

 ايسا رام يذم ينعا مياذملا ماما ةلدبلاب نوحشتي ةنبكلا نا انغلب غعسات
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 ميسلا ذيمالت متهباش منا انرس  نكل م 1117 0 هنا 011 ماق رأ هي سوبخل

 « ءامسلا يف يايكات اغح متلهاتساف نيلوالا ا

 وه ودرطو ميلع اولوأطت رمالا يلوا ىدل أاهحرو »و مثدادضا لحو اكو

 ضرفلا ةالص لوطن مالالا عوبساو ريبكلا موصلا مايا تي ةصاخو ٠ ةعيبلا
 مث نمو ٠ نيقيرذلا نم لك ةبون يف .ل ذا ةعيبلا يف سانلا داشتحاو تالفحلاو

 مطقناو حلصلا ىلع ناقيرذلا ىقغتا اماطو ميرغتلاو سوبحلاو يواعدلا موقل تناك

 ركذي مويا ىلاو ٠ موهر غو اش ل اصا الق مهلع اومأقاف ةمو ىلا سانا ٠ نع دراولا

 8 نيئموملا صعد دترأ 0 حلصلا ١ ةمارغب ل ةرع ةمارغ ريح بعشلا خ ويش

 تماقف أو عضت نا ىلا هددع فاعضاب مريع ىندعسلاو الا ةكامملو انتحل نم

 ةلودلا ناك الو 1: ةكلناك ةعاجو هيب وقعي ةداج ناتدر هذم ناتعام مهمه

 نم ةيوبالا قوقحلا نايحتس انكف هتفقاساو نارفعزلا كري رطب ىوس فرعت:ال

 للا واقبل اح ملايين قدرت هينوك نع انو اييفيإ نيكليثاكلا
 ناعرشلل نكن ْ اكلا مهئارأ رذهو 57 أعل كتالد

 تح ءانبلاو مدقلا ٍْق ريمشأا مانهب ؟رام 2-02 9 ل نامزلا اذه ع يفو

 اهدحا مسا ةيبوقعيلا يف كسلا اديدش لصوملانم ناباش هددق : ةبقاعيلا طبض

 لعظوفحم نباب فورعملاو د 8 سفلا 5 هرع٠» .أ عم يذلا فادع نس ىسلع دي

 راض بيكم .ةرئؤقل_ نم ولي :سابلا نب.نولظنا رخسالا ماو : هتدلاو ايزارت

 + 0115 هس نال نيباشأا نيده ريح انه انكذ معا او ٠ ٠ ةناه ١ بأ .ابسلو

 ميقت ل تحمس اللاط ةنابرلا ةيانعلا نا هنم انل نيبتيا 7 0



 ا

 مسعسلا ةرصعم يف لغشلا ىسع ةفرح تزاكو قحلا نورصني سانا نيدهطضا ا نم

 اذه ام:اموي هقيفرل ىسع لاقف نا”داوتم نانثالاو لونلا يف لغشلا نوطنا ةفرحو

 سسك ريددلا ىلا انب بف .انايتفرح كالذكو امل هياهن ال ةمحللاو ىدسلا نا بألا

 ها كلذك اغيل و نيثدتبم ةفصب هالخدفر 8 ذملا ريدللا ادصقو + انسوفت

 نينهاك يا نينابر امملرا ىتح فصنو

 فلا نوثالث هيف تام 0 يف ١714 ةنس نوءاطلا اشفو *1١9

 يضقي ناكف قشمد نارام راسلا نبا اما ٠ سوسق ةثالث مهتلمج يف سفن

 : ةحاريف اولصخ اهيف كيلئاكلا ةعامج مواقيل ةح دجت ل هنكلو بلح همايا رثكا

 نييبلحلا ةنيكلا نم ذخا دق ناك ةدامعلا ميسارم ءادا يف ياوتلاو لسكلا نا ريغ

 نع ةسمامشلا ىفاوتو عوبسالا مايا سرولا ةالص ةماقا نع اولدعف ًاذخأم

 هضرف دق ليئا>يم ديسلا ناك امم كلذ ريغو سادقلا ةءدخ ىف صيمقلا سبل

 ىلا ةضيرع كلذ ناشب ةنبكلا مدقم مفرو بعشلا ءايقلا كلذ نم ىكشتف

 (1] باح تمور ناك يذلا رييشلا ىلصوملا حر سايتتلا نيتك هائمو ةنطبخ

 هيسوبا ,باطخي مهب وي بتكف كريرطبلا ىلع رابخالا كلت تقشف

 هر 2 ارا مهلسو سعت دق نأك ٠١ ظفح ع مهضرحنو

 ةسدقما ةنايدلا 0 اهيبس 0 م ىرتفب ةحح ودعلا اوطعي الو سعشالل 001

 , ليلجلا اذكري رطب ةطبغ قاروا نيب ةظوفحم كري رطبلا اهبفك يتلا روشناملا ةروص *



 مسا 4

 غو ٠ةيلا_شلا اهتبج ىلا ةيرقلا نم بي رقلا اياتروقن ريد اياب نم ًارببك ابيلص
 درو هسفن لع فاخ حبصا الف ٠هغامديف عادصو ريحزلا ءادب بيصا ةليللا كلت

 راينا هي قلاب ةرهاطلا ةسييك يف "كيلا ىلا ظونحو هو :ليكواا ىلا تيلصلا
 نزح قؤحتن نينماوملا داك او اهيلعليخدلا ىلوتساف ثاثالا ةيقب اماو

 نييفنملاب مكاحلا ٍءدل دللاةنكارا ةثشوفرق يفلخدلاناك اذييو ٠

 موصلا ر خا نيعب رالا ةعمج موي لصوملا ىلا فقسالا ا ا ل ءاف

 راطو تارم عب را اوئجس نا د 1 ما سوينا 3 94 ١794 ةنس

 سيم موب شوقرق كرف ٠ م.تويب ىلا اوعجر نييفنلا فنا ليخدلا ىلا ربخلا

 لك راق ارتلا ىلإ د ويدزا راش ينقط الا ىازفا لضاولا"ا دَصاَف زارشآلا

 هز تام نقملا ىلا تعكءايتمو (1) قي درامأ كلآ لص 'ئتح ئرخا ىلا ةينرق:نم

 ءانثا ليئاخيم كي رطبلا راكو هبعشلو هسفنل هتالص سمتليو هتلاحي هفرعي

 ك1 ل1 ( دال“ ترج ابان نال موضح نوجشلا رجب يف ًاقراغ كلذ
 ليلا لغزتابلا دابطضالا ربخ هغلب الف 1119 ةئنس 250 غي فوت ىت 3

 كلت لاوزل هريد ناكس عم اهميقي تاولص بترف همومغ تفعاضن هبعشو هراشب
 راذا ١" يف عباسلا سويب ابايلا_صنب هللا هازع ىتح اذه ىلع حرب امو تاقيضلا

 ادنكبا وري ةسرانماىف نيذلا ةبلظلا ناك روكذملا بالقنالا ببسلو 18٠١ ةنس

 امهلها ىلا عوجر ١١ ىلا لطخا سرطب و يجديلق سرطب راض اوددبت دق

 ادافاف ا حيقلتو بطلانم ايش اسبتقا امبكل : يطلق ساد الو

 ١ هنس زوم " رهاض ليئاخيم يروخلا يلال ايئاخمم ديسالةلاسر نع ريخلا انقن 00



 ضمت

 هغامد باصا عادصلف امهثلا د امآو + امهتسوسق مايا: ىف عوفط اراكك»

 هأها ىلا اهنمو ةفرشل ريد ىلا 17414 ةنس ذنم عجر دق نآك ش

 ددصق لصوملا ىلا هثدوع ذنم هنا : 01 ليخدلا رابخا ىلا عجرُ ىو

 1 رجزف ةيرقلا ءادن ةراسج هيلا شو نييفمملا هعاج را ىلع هيئاعو اهكاح

 : ىنرمهداكات زم دقو ءاسنلا ةحا#مم ىضرت وا هل لاق يتح ملل يف هيدا لع

 0_0 نيدرام ىلا داعو لجفت : سئاكلا لاوما كطبضب
 رايخا سسحتيو لوحتي وهو ا كتتمنيدرام رداغ دق هراشب ديسلا نآكو

 اهيلا داع ابنم جرخ ليخدلا نا ع ألو لصوملا

 م

 هلم ةحجهللا ديدش اباطخ هيلا بتكف ٠ ىلاولا ةداعس ىلا هرما مفري نا لاما

 الماح لصوملا ىلا ةيالولا رشابم لبقاف ٠ تقو عرسا يف ليخدلا يبلي نا ىلع

 ةسمح لع ضبقلا ىقلاف ذيفنتلاب عرش تق وللو ليخدلا موصخ يف ىدلروب

 هوقوسال سوسف ةرشع مهلا م ذي نا داراو ممنزاخم لفقاو تاجاوخلا نم رشع

 بتكي امير رشابملا لهتساو 1 اذه نم 1 احلا ءاتساف ٠ اعيمج نيدرام ىلا

 اذه يدعتب انلعل هكوارجا نكمي ال رءالا اذه مرا بتكو ٠ يلاولا ةداعس ىلا

 رشابلل اوعفدي نا نيكلئاكلل ىضتقا هنكل منع اهعف هموصخ ةءارببو كريرطبلا

 دادضالل ةريخالا ةلشفلا تراصف » يوارلا لاق ٠ دادغب يف اهنم لقاو .شرغ فلا

 كلذب او:عتف نونمئوملا اماو « احلا ي ٍةيع يف مههاج اورسخو * ىلوالا نم ربكا

 نوناك*و ١744 ةنس زومت ؟ خيراتب اهقر يتلا ليئاخيم ديسلا بتكب اصوصخو

 قيضلا نم مكياصا ام ىلع انداًوف قرت دقل » اهيف لاق ذا 14٠١ ةنمم يناثلا



 ريف

 نرانوي نارطملاو ٠ يدمالا ما اع نأ ظلاو ينيدبع روطلا ايراد نارطملاو

 ناسقلا نم ةأح عم ر 0 ا لا“ نيم نارطلاو" يلصوملا

 2! 14 نيفظوتملاو رءالا ءىلوا ىلع ةنيع اياده عزو دنلا ينو ٠ نابهرلاو

 ينعا ارد ليسا ]8 ةتاطانسفا لظوو رعاوالاو نيمارهملا نماذل ام لك .1 احلا

 0 يننلاو سبحلاب ةفاعينو < ةيلغات مرايذاو نايئرتسلا نيئانك ل لع يلوي نا

 دولا 0 ذفناف ٠ هتساسسو ههذم موأقي وا هتعاط ىباي ينايرش لك لاومالا

 سلا مثو ارحل مثوعدوأو هسوستو 0 تكسر َُس اوضيقف هبط سسح

 ليخدللا بلطو اناحوي ليئاخيم سقلاو ميهربا سفلاو انخ قايدششلا نبا نايلس
 يدل هذخاي 6 املم دم يف جزي 0 0 اي دا فانت نأ

 نال ٠ كلذب معسل هلل ةاتودغ ا فالقني اك كاب ةيدماو نارفعزلا ىلا هتدوع

 اوفصوو ينالباس روصنم يردابلا ,.مقفربو اك[ انناو دإبلا هوجو:اودصق نينموملا

 ىلا هافنف هباق قرف 1 الاوت تاو طعخألو اقبال يقعوا يفقسا ةراوب مل

 مرغ مث ٠ ةأجنال اباب هل حتفيو ووصل فلل موري كرا يرم دانخ

 هلا ةيلعاار كنا لفتللا حئاصن يلا اوغصي نا ىلع عةلطاو لاملا ضعب نيينوجمل

 دادغب ىلا مهيفنيزا بلطو ٠ هتعاطنيضفار اولازي ف ةثلاثو ةيناث مهسخ ىهسئر

 كاوك رك ىلا مهلسراف ماي ع ىلعو مهبل قفش مك املا نكلو

 هلا دكا له لوتساو < نيتاكلا 0 538 و

 ىلع هوخب و لب همالكب اوفختساف ليواب مثدعوتي و مهفطالي عرشو بعشلا ةوجو

 ل 0 تءاسف ٠ هدعو 1ك ةعماجلا ةعببلا ميلعت ل 6 هانا

 الي زح الا م مير غن دعب الا مهاياس هير اي ميكاحلا ىلا يهلسراو



 مسا

 ريد نم يداه نب سايلا نآب رأا مدقتسا مانهب رام ريد ل 0 دفنا 3

 لإ رحل عجرو م.م هماساو :دودنسا ىفارذ ردا اذهل ايراخ لاذإو ىتم رام

 ىلا سوسقلا اوقاسو ٠ ليخدلا باصضصا ىلا سئانكلا اولسو ٠ شوقرق ةيرق

 مهيسوُور تقلفل اموت رام ةسينك باب ىلا مذخا ليخدلا..مثآر الف لصوملا

 5 اوئيهاو مه وقدو

 بلدو لياجلادبع لآل كو ةنحشلاب شوقرقىلا ليخدلاجرخاذهدعبو
 اولاقف يهحصن عرشوةي رقلا رباك امم هةعاط ىلا مثدريو اهلها بهري نادصق ةماب

 يف مثوفلخ نيذلا مث انءاباو لسرلا مث براب اندادجا نا ةيرحو ةءارج لكب هل

 نم لكألو : همساب اوعد نيذلا الو يعدربلا بوقعي فرعن الف:تونبكلا ةسائر

 هوعيظي نا ةنراطملا ضعب مل حصاق ةسدقألا هتعم ينعا ميسملا صدم قشورسج

 انا نا اهريغو ةياده ناسينو احند قامعتا هثو ىبنم رباكالالاقف:هتكرب اوذخاي و
 8 بعشأاو هلا ىكرب بص يذلا هورح ليئاخيم ديسلا وهو 1 كرب رطب

 ساتخلا اذهو انل

 اهنا اولاقف ٠ ةسيككلا لاوماب مهبلاطو ٠ اًشيغ ليخدلا زيهم مالكلا اذه دنعو

 لعجو ةعببلا ءالكو رضحاف اهيف كلل قح الف:انروذنو انفالسا روذن نم ةعومج

 هناكم ىلع هوادي وا لاماب هوتيل يصعلاب ممددهتي
 يسدقملا تيب يف لاملا نا ىلع ملطا ىتح نيك اسملا كئاواب لكني لاز امو

 قودنصلا دجوف تيبلا شتي نا اغا ناطلس ىلا زعواف ٠ ليكولا شبح مارفا

 اهذخاف نانما ةثالث امنزو أب بهذو ةضف نم هتءيب ةعتماو تاودأ هنم جرخاو

 4سفنأ زرحاف اغا ناطلس عمطو »* فاقوالا ط ماعلا للوملا هنا 2 ليخدلا



26 

 ديسلا نم اوبلطو نيلسملا ةلحم يف ةفرطتملا يمدوحا ةعيب اوطع | نا ىلا اذه ىلع

 |/1ةنس مهيلا ثعبف ةسيكلا كلت يف اهوعضبل لوبقم سيدق ةريخذ ليئاذيم

 صصخلا يلامثلا ةعيبلا رادج لخاد اهوعدوي نا لع يدومعلا ناعمس رام ةريخذب

 نايرفملا يهيدوحال ارثا اودمي مبنكل اهوعدواف ٠ هعسا ىلع ةعيبلا اوسركي و رئاخذلا

 مويلا لل يدومعأ ناعم رام ةعبب مسأب أهوعموف
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 نيدرامةعلق يف اونحسيل مهفقساو سوسقلا لك ضبقلا-154١1ةئس ةهباب ليخدلا لوزن 8

 5 طيض سعشلا هوت ول ليكبتلا ا طبض كوك كو دادغب 2 مويفل

 ريل و:-شوقرق ىلا ليخدلاجورخ ١ 5 ١اهسو مق قاح -شوقرق سئانكو مانهب رام
 عاجرا ١ 8 ! هثب وف سات هللا ةب رض -سئئانكلا لاوما هطبضو هصخخل هل اهرباكأ

 يفن ىلعو هيلع ليئاخيم ديسلا مغ -نيدرام ىتح فقسالا بره --نييفنملا

 نييلصوملا مهتلمح يفو ادنكبورب ةذمالت ديدبت - سواسلا سوييابابلا
 هتباكش -اًناهم ني درامىلا ليخدلا ةدوع--ليخدلل لصوملا ماحب وت

 ىلا يفنال موسوسفو نييلصوملا هوجو ّط ضيقلا -دادعب يللاو ىلا

 ةءارغ 15 ليخدلا راصناهخيب وتل اوفع ؟ احلا لين -نيدرام
 مانهب رام ريد يريحع نوطناو ظوفح ىسع فبهرت _ىلصلإ

 بلح 2 ل1نرواهت -- كي رايدب سو.قو بعش ةافو | 4

 يعسب نييبلحلا جاعزا ١54 حالصالل يكريرطب روشنم

 بلح ثيس ديدج يكربرطب ليكو - را؟يسلا نبا
 ه.:*ةءاشو ا هنوع ليئاخيم كلا ءابنا

 ثودح 5 ريخالا هضرع -ىروقفلا

 ةلفح  هتافو-هدي لع ةمارك

 هكا 5 ب هلق د

 نا لجرأا اذه عداخ ريا ودع يرخلاب وا ليخدلا مزع اذه دعبو 15

 ١794 ةنس ءاتشلا رخاوا ف لصوملا دصقف ٠ هبعشو ةراشب ديسلا نم هت

 ٠ ةراش : نأنر ملا مو هنن اسس ا 4 45ب 0 لفاح د 5 وهكسأ وق ةةسهمدقت لخدو



 كسنج ينبه ةر*»ن ماك و وي حعسضم هود تناف'إ ليج الاو سوم 5 :|سودت كالمعب كنا

 يداصقميرجاو ل يجنالا راما مودا ينا: لاقو رسول ٠ كولماج © مملماجو
 ا ا ا راجل اجرب 4 اورغن مالكلا اذه هوجرلا مم ايلف ٠ مهيف ةياكن

 موعم هلعف أم لكب | يف هور 2 ةلاييشال 18 هل ناسن 9 خيراتب ل ليخدلا

 1 هرو>و كيب طنا ماك 8 هةسالعدا لع هوشاعو ' 4 ةالاساو وه رورشلا نم

 هول ولماع يتلا ةبحاو 0 : ؛نارط 0 ءاغ هةر هلا : لاجل رطبلا 9 اك ايم ديسلا

 ٠ مهتاذاوم ن «٠ يا سب 5 سدقلاو نار رفع رز أنبا دأو هسفناةمأط 7 :عيدأ نعو: اهب

 ىلا غلي 0 ارص ناو او "اناقم قدصب دهشي عرين ا» ملوف هوبتك ام ةلج فو

 ملت ةيهلزم دبا اج دقن اكو موأ ليباه مد خارص غلب 5 يف لدعلارب يأ ؟لا 3 اذ و م لل نذل >> - 5 ١ لالا ّدِكلا م

 رهس نوطنا 1 ,ايرإا هدعب و يدصلا فهسوب ١ قىروخ 2و هالو و ةواشإ نأ 1 رفا

 2 وق | يتلا 3 انفرصو مانيبلف 5000 رط را 91 يبدوألا

 لوع قدزلا عمج ةجحب ريخالا جلوسر رايسلا نبا يجرج نابرلا نا ريغ
 مكيلع ريشن اننا مالكلاىرأ صقو ٠ للح ةيارطم 5 / اذا ةفئاطلا بارخ لع

 ءانبا نم انسل اننا مكملع عم انتردقم قوفي ام انوبلاطت الف اناذا نع فكل
 ميا اوانلقلا بانا شتشت ةدخاؤق 35 اناواجرو انياع ركل قح الف دس

 فنا للكل ا نان مق ماقد 1 ! زاكي طناف همدقتساف )١( « مالسلاو

5 51 2 

 رهش ءىدابم فو نيينيدرأملا ىلا هناودع لوح اذه دعبو 4 نوناك

 ةفرشلاب قاروالا ةنازخ يف ظوفحم لصالا |
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 هيلا يرالصا سقلاو هجاع سجرح نقلا ءاعدتساب 3 ١855 ةنس يناثلا

 ىلا ادئراأف نق جاع و بيهرتلاب هيلا امه.ذتحاو 5 كلا دكشا اعأ مرلعاو

 نرع هدادترال ةثلاثلا ةرما هذهو 8 زالا هللادبع سقلا امي قطو: ةروقعللا

 ال وشوف م < لا ىلا هراصنا دحا نوراع انحوي ذفنا مم ٠ موقلا دقتنلا
 ام ادع شرغ فلا, 9 رغو نجلا فيس مهحرطو مهنم ةتس ءامسا بتكو

 ذولي لص وملا ىلا اذه : م هممةّئف برهو ةريح ْف 00 مقوف : يش ةاوحلاو د

 جاوا بكف ٠اهرلا ىلا مثريغو باح ىلا اذدو فارصلا يبلحلا سايلا اجاوخلاب
 معنملا ةيرحلا نأ يف ةقباسلا هرماواب هركذي و دادغب يلاو اشاب ناولس لعب سايلا
 اددنه ا ارماردصاو ريزولا ظاتغاف ٠ ءاش اميح ىلصي نا يفا ارصن لك ىل أع أمم

 رشع ةعبرا اورسخ 0 نونموملا حرف ةر وكما هرماوا فلا نم لك 3

 لالضلاىلا دتري نا هلا رذنو هللادبع سقلا محجر ذئئيحو يدارويبلل اسيك

 )١( هتايحو هلاوما دقف ىلا :ىلأ ولو ةرملا هذه دعب
 يسالفتلا كب دواد هتفيظو يلوو دادغب لستم امئاب دمج لتق ناسين 18 يفو

 غو ةفاهتلا ةمدقتل نودراوتي ماكحلاو ءارمالا ذخاف يبلاولا اشأب ناولدس رهص

 امو ٠ اتاي روصنم بالا لسرملا هتقفرب ناكو لصوملا اح اشاب دمحا مهتلج

 ةءامج تناكف ,تملاسم ىلا نولصفنملا ر ,طضاىتح لصوملا كيلثاكل ةيرحلا تيتتسا

 . يضمتل اموت رام ةعامجو ايعوبسا ةبقاعيلا مم ةسيكلا يف ةولصلا بوانتل ةرعاطلا
 اولاز امو نينموملا توب دحا يف انايحاو ةسينكلا ءاذحي .ةفرغ يف ةرات اهتاولص

 ريشا 2 هظوف ليئاخي ديسلا ىلا خي 0 || انه 5 ؛ ةلاسر نع ا

 ع
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 رسع سماك ا الا

 دانعلا هي ةيدامت 187 للحب رايس ىجرج نابرلا ةنتفا 5

 امم + هلسرم ليخدلا مديدهت 55 نييبلحخلا بائع

 بعش يف ملا - نيدراب ليخدلا دابطضا

 يمي دوحأ هعيب مهسيإ ركن -- لصوملا
 2 ناععم رأم مسا ىلع

 0 دا تالي ف فاهدزداذ اعبر قف رع الك ليخسيلا ناكور 5
 مهلا لسرا مه هاك ار ع 9008 سيب دن ناك الو ٠ ٠ نيكللثاكلا يدذاويل

 00 اذه ناكو رايسلا ف سوي نب يجرج هل لاقي مهنطو نم اباش بهار ًاريخا
 لنل ةعيرذ هلسرم ةجاح لعمجي ةصرفلا هذه متغاف بلح ةيناراعم يف اغار

 سرح سقلاو عابص ىموم ف'راراملا دوجو للحب هروصح فداصو 4_ رام

 ةدوملاب البايو هادو ليخدلا هحو نم نيب راحلا اموت نابرلاو ايليا نابرألاو هجاج

 مهتطساوب و .:رابهرلاو ىسوم نارطملا عداخ م 3 اند رمعت ريظن نيكلثاكلل

 ناف غابص ىسوم نأ رطملا نم اس .الوا 57 2 اوءاتساف بعشلا ةلاح سسجم

 1 هوو الو (كيلثاك هنوك عم ةيقاعملل قام ف ميرا نأ ىلا 4ب : هوج

 كري رطبلا ىلا اوبتكف : اوتكسي ملاذا ةسينكلا لع ءاليتسالاب مدعوت هتراسج

 5 وحلا 0 نبا ا تاكا [| دوحو نم نوكشتي | ناعم

 "فران سلا نا هيلع صرعو 100 2 لاح! ل نف ما موي هب راكيالا معز
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 :اهزونكو ةسنكلا ا اوطرض دقو نانا 8 صاع 88 رطب ! نوعصخت نييكيلثاكلا

 الام اسيك رشع ةسمخ نيدرام ملا يعرشلا اكرب رطبل مههلع ًابترم ناكو

 ةسلل 2 ثتادراوو شاف ةحقب و شرغ غ فلا هبطعي نا هكري رطب مل ع

 ىف ىعسلو يض اَهْلاو يحل ىلا مهب ةياشولا يف هدعاس نا يذر 5 ةئشف ةئبم

 هس را لا لك اة ىلع سيئر هدي 7 و مهنم ةسيكل طبق

 مقاوأا راذا 4 ردغ نمو ٠ هدعوف ةلوهس لكب لمعلا اذه مت .ريسلا ىلا ىعشلا

 ىلتخاف ٠ ريبدتلاب مهحتافو بعشلا رباك | هيلا يعدتسا ًاديهش نيعبرالا ديع هيف

 هللا ةمعن نب فسوي سامشلاو لولا رف فسوي اجاوخلا ثو مهنم ةنالث

 رارضالا هل اوديو هرطاخ اوفطعتساو هوفطالو لالد هللارصن اجاولاو هيلوبتتسا
 هلق !نال مس هنوقلمش اولاز امو *.نارثعإلا ةكراطب مط اهببس يتلا ةميسجلا
 كد ل ا عسأ هل اوعفد اذا مهموصخ ىذا منع دعب نا مثدءوف

 نرابرلا راضحاب رما هملست الف ٠ تقو عرسأب غابلا اوعمجو هدف ٠ ناشلا اذه

 همامأ نم هدرط نا ىلا انتفمو آدسفف هوعدي و هرح'ي ىفطو سحرح

 ميعلطاو هيهأر ٌةردقم نممهرذحو راز ءاطوحأ جرف 7 مع اكاذذاو امال

 اوعمجافءل كو ةطساوب همارم متي مل اذا رضعيس ليخدلا نا اهنم اوفرعف هقاروا ىلع
 هللا جرفو رايسأا نبا اوعد فئاوطلا ءاسور روضحيو كيلا ةيالق يف

 هنا جعتحا هنكلو هنم طرف اب رئاف هبلط نع يهارلا اذه نو أس اوكنطو رازاع

 ابملسف لوقتام ققحتنا كدكرب رطب ةلاسر انرا اولاّقف هكر يرطب لبق نم رومأم

 كيلا ةهجوماياصو ىوس اهيف دجا مل ين م اهارق الف ةنراطملا دحا ديب

 :رخ ا هل لاقف ٠اوتعو ًادانع دادزا لب نعذي ملف ٠ ةلماحاو قفرلاب بعشلا لماعتل
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 رثدللا قاور يف ةماخر لع و 6م را 9 ما فورصملا غأب : لكولا ىثم

 يا مسرو مان سقلاو ليئوناع سهلا شوفر# 1 رقل 6 8 قا ةمرألا دعبو

 تراذشي رقلا نشودقدزماو 0- ص ايل بديح نب 7-0 دو

 أ م6

 لفيت تجب نراك مقل تيل 57 ىمح 1 5 217

 ةب وحلا هتيعر ةي نمتل ةيفاعلا هيلا داعا هللا نكل هتابحي
 نا ىلا ةماهشلا مهتقاس نييكيلثاكلا ةم“ نم جنن ام لصوملا ةبقاعي ىأر الف

 نويكيلثاكلا مدعاسو مظلا ل ادس يف لاملا اوفردب الو ىع رام للي - ب 9 أومر 1

 ىم نار طألا |" ةنس ىنعأ ردئموي ري دلا 0-2 ناكو ةقفنلا لذدبو لغشااب

 ناعاو مهلا ءاعنالا ىو مهكعرو 4و نيكلثاكلا ةريع 3 شاف هشلل نباب فورعملا

 ءازعالا 1 نيشير هلأ ب٠عس ” قفتاو * هذعو - 5 هتاح هنكل مههوجوأ هبل

 كلب ةسالال 14 ءماطلاةيلاكع نئاامؤالوج ذاكداحن اونو < ةةنللاو

 سأيلا ب مهلا هحو مهئادتهاب ليخدلا ملَع ا رجلا كيلثاك اما

 ددهتي نأ هلسرم معماب (سمتلم كيلا يقحا قا وزكلا نان 00 يلصوملا
 يمول م اولص : ِ لاق 3و هيلا 0 هيقدم م 00 5 3 ابو نايفتنلا

 0 اولاق ال لق مالسالا ل اقام ةفازمسإلا ايلا ني أو 8 95 10

 نيبم لالض يف وه لب الكاولاق هعم قملا نال لاق نارطملا اذه 3 نا انهركت
 هول داحو ةعيبلا 8 هوذخاف ' هلالض اوني ل ف رضاح م 5 لس راعب 5 ف 3 مماجاف

 ىهوا 2و كيك رس طايش ١ 5 خيراتب ليئاخسم اعلا ىلا ةيانتن هينا ةلاسر نع ||
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 نويهصل لب هيمورب سل تامرلا ير نأ نيب نا لوأ احن ذخا هنكل ٠ وك

 سناك ما نويهص نا هوباجاف برلا يا بوق«ي رام ةروفان ين اك سئاكلا ما

 تسيلو طف اهل ةعضاخلا سئانكلا ما يمةيكاطنا نا اك : طقف بر ةمي رام ةيشربا

 هيسواقينلا عمها نعةياد لا بانك يف ءاج ام ىلع ةيمورك ةنوكسملا سئاك ما

 اخيطوا ىتح ايملا و ةيحيسملا فئاوطلا 3 دهشت الكلا اذذو ٠ ل

 تناك اذاو اذه ينامورلا ىسركلا ىلا مهي واعد اوعفر نم امهريغو سروقسويدو

 هيلا منار عم لع 6 راب نوعفر كا نومرص يسرك ةسائرأا

 موهمتشإ لءجو ظاتغا : هلاثماو مالكلا اذهب مكبا املف ميلش رواب

 هك عامل اومدقف ةيقبلا اماو ٠ اغلا نم ىف : 3 لاحو ةرشع وحن
 ىتح 0 هلو

 منع دترأ

 ٠ هربغ 2 نه مهدواعي ال هدو بو مق هرم 2 " نارطملا سا نا 0 شرغ

 ةريزجلا كاح لزع اذ دمبو نيدراق خزا ىلا برهو ىلخثاذنارطملا غلب ألف
 بتكا اونو هراصنا داك ١ راغتف و اق نراكو ةناكم همع نبا ىلوثو

 يركز سامشلا نبا دواد هعسا ساعث ثداوحلا هذه دسبشر ٠ اهثثاو ةسيكلا

 ةراشب ديسلاو ليئاخيم ديلا ىلا اهنع _ كف
3 
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 ٠ نيكيلثكلا نم وسيك سقلاو ةبقاعيلا نم هنف نب هللا دبع مالكلاب ؛يدتبملا

 هدير ميسم | دبع سقلا بذجو نانوي نارطملا ضه: ىتح ةميلن نودب ثملا لاطو
 ءر اك ىر ةفاركلا و نيلعو !: نيقتس ىلا نيني ال ةدامملاب كف نإ :' اما
 نب رضاملا عجج عم ماقملا اذه باعصا ًاديهش نيعبرالاو تكف واما نا كين
 حيسملا يتعيبطب نانوي نارطملا رقا ليوط ثححي دعبو ٠ دانعب قحلا مواقي انيا 0

 لاقف( )١ ةلداحلا هذه ربخ بتكف ًاريضاحت يحن ساهشلا ناكو ٠ داحتالا دعب نم
 ةلأشيملا ةروص بتك نيقيرفلا نم لك نا اهتصالخو تاعاس عبرا تلاط اهنا

 ينامورلا ربملا ةسائر لبقنو رقن اننا:ةبفاعيلا بتكف ٠ ينامورلا ربلا ىلع ضرعلل

 نمو ٠ ةسايسلاو نيدلا روما 58 ةروشملا ابا انيتك يف ىعدي هنا ام هتروشمب لمعنو

 اهئادعتسال ةيئالثلا تاسيدقتلا لع ةفاضملا ةدايزلاو ةعدبلا ءاعز ءامما فذخحضنن

 هسدقي 5 نو هلا ينامورلا ربملا لبقي نا طرشن اننا ريغ ٠ ميوقلا دقتعملا اهتفلاخمو
 كل ا ما كاش كريز

 ٠ نمرالا نارطم ميقاوي | 8 ور مهموتحو دوهشلا ءامساب مصي رع اوعقوو

 :« لقي اذا ىلا ةراتكب ناؤظملاو نانوزسانارطملاو © نادلككلا نارظمإ نؤععتو

 ممجلا ىلا تاريرحتلا اولسراو ٠ بعشلا هوجوو ةنبكلا رئاسو نيلداحلا ادع ام

 قتلا لقا دقا ًاقباس تراك هنال لمعلا اذهب ًايضار ليخدلا ناكو + سدقملا
 نم (فوخو ةسائرلا لع اصرح الا ةيبوقعيلاب كسمتي لو هنع لضانو يكيلثاكلا
 سبعشلا نم ضعبلاو ةفقاسالا

 نارطملا هبتكام قفاوي اهمالكو ليئاخيم ديسلا ىلا روكذملا سامشلا ةلاسر نع ١
 ةفرشلا يف ةظوفحم اهعيمحو ناينادلكلا وسيك سقلاو نوعمث



 مد

 يف مهلا هجوتف وسيك سقلا بلط يف ةريزجلا بعش لسرا اذه دعبو

 نورشع نايرسأأ نم ىدتها ىتح م عرشو ١7114 ةنيم طابق ارزق

 ىوس اهيلع اوفرصي مل مهنا مم ديهشلا مانهب رامةسينك لع اولوتساو ىرخا ةلئاع

 ةدلب ىلا هلوصو يدلو مهلا لبقاف ةراشب فقسالا ىلا اوبتكو ٠ اشرغ نيسمخ

 دشراو بعشلا ةبلطملا ةباجا ةري زملايف ةسينك سّركو نونموملا هب حرف وخاز
 سلا مهيلا لسرا لصوملا ىلا هتدوع دعب نمو ٠ تابثلا ىلع مهثحو نيدتبملا

 عم اذه قفتاف ٠ هتيشربا نم ل هعج فاعسأب 8 ةوقرَعْلا حيسملا دبع نب سرطب

 سقلاهلخ قحسا سلا هعسا رخ !نداك اهعبت مث سوفنلا ةمدخ يف هللادبع سقلا

 مهعيمج أوراصف نرايرسلا ةيقب عم وقزر همسا رخا سيسق مهعبت ٌحوسيك
 يسيسق عم ةجاملا دنع نودضاعتي اوناكو سوسق ةعبرالا يمسوسي نييكيلئاك
 ةيب وقعيلا ىلا ةنس دعب دترا هللادبع سلا ناريغ ٠ ىهارلا ومتفو وسيك نادلكلا

 اسيسقةري زجل فقسالا ماقاف وقز سلا يفوتو شوقرق ىلا سرطب سقلا عجرو

 قمت سلا ىلا مفناف 1718 ةنس موصلا نم لوالا دحالا يف نومعم هسا |هنم

 ةرصبلاىلا ودرق ةري زج نمةراشب ف قسالا ةيشربا تدتما اذكهو )١( ةمدخلايف

 طر أل نهر. نهانا مانهب رام ريد ناكألل ءانثالا كلت ينو

 نال امسالو همدقل بناج هنم مدهت دقو هتسارلل شوقرق نم لاجر ةنالث الا

 هتمرم يف رابلا فقسالا "ين ٠ هلوميو را هدلع نومحه ا اك ناب رعلا

 اجاوخلاو و حتاص ةمعن س انبلا يف هدعاسو ٠ هتيفقسا ماقم هنوكل 1755 ةنس

 .لرع !ا4 9 ةنس ناري زح ١ يف ليئاخيم ديسلا ىلا ةراشب فقسالا ةلاسر نع ١
 ان 51 نب. دواد ايثلا ةلاخإ
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 رع عيارلا لصفلا
 نارقلا نم ىوتف ىلع ءانب نيدلا ةيرح يف داد:ب يلاو كح -- نيرا. يف داهطضا 98

 يف داهطضا ام ا ب هيا تومي ليخدلا لشف - ةناكشلا اك
 نيدر أه ىلا 0 نفل تره - ةلئاع نيرشع ءادعها - ةري لا

 _لااسرا - هباوصا ءاكبا -لادجلا ّط ةفلملا ابو

 نيرشعءادعها- 7-5 - هيمورىلاةدالخلا
 رم 1 - هانهب رام ريد ةهمرء ١85 ىرخأ ةلئاع

 لو 1 1 علا ا
 ةي هماكبا  ةريزجلا يف ليخدلا

 ةسبيهن - هب ره - لادجلا

 هرب وجا ةعيب

 مدق حصفلا 4 3 مايا ف نيدرأم مح ْف كلش عاف قا ف ا رمل +

 زعواف : هعابتا ىل ٠ اع نأي 00 ايجابا ملا ا ليخدلا هل

 يفا راعهىلع جر ,حسوهنب > ملك 2 ليف 2 * ىنارصن ل م نا ىداني نا يد أنما 5

 اريثك نينموملا قياضو ٠ اةيفحشيتكك يف نايرسلا لوبق نادلكلاو نمرالا

 1101 ل ةليغللا ةلموق اولصو ةيوقمتلا ىلا نونيقك دتزا ىح

 فرضلاو كفتعتلاب دونملا قالي متو يف اولصف اونتما نيذلاو ٠ متارغلاو

 صخل ليخدلا نا ىتح رهشأ ةرشع دابطضالا اذه ةدم تلاطو ةسينكلا ىلا

 00 ةعيل ىلا نوددر ا نينا وأ ناعمس 5 اونأك نيذلا نيكلئاكلا نع

 فسوي نب اموت سامشلا طسوتب دادغب يلو ىلا مثرما اوعفرف هعابتا ىلع مههركاو



 عد
 نم ةلاسر اولانو ٠ يثاب يزرت اغا سايلاو شاب يجك روك دحالا دبعو هراشب

 كا ىضاقلا نم امالعاو يتفملا نم ةريفو انثاب ايبك
ُ 

 3 و نيكرا 5 ةموكملا اب أباح مالعالا لاو ةوتفأاديف تخحردأ ارما ردصأف 7 يلاولا

 نآرقلا لوق ىلع ًا-انتسا نالفو نالذ عم ةولصلا ىلع دحا هاركا زوجيال ٠ هنا هلام

 تناك ةعاج يا مه يلصي نا ينارصن لكل حابم لب ٠ نيذلا يف هاكاال نا

 ل يداروبلا ان ا م نو ١ هش رحو هرطاخ تس دمج ا ةعمب هيأ فو
7 09-0 

 ٠ باوصلاب مك ىحلاى الا يذلاشا | 55 نويكيلثاكلاحرفف رادا رمش ف نيدرام

 ىلاولا 55 || مص رع كرد ١ ني دس تسهذ هتاقثن ٌِ 4 ايلا نال ظاتغا لخدلا 05
 وو

 باجاف ٠ نيقاشملا 2ع اناسكلاو افا را 5 ريم طسوتب ادعت هند با خيرات روك ذملا

 أ 0 رع 0 جت را هده ص 0 باوحلا ادا وأ ا

 نيدرام ىلا هتلثأ ها هرثذ ر ,املا ةيق وشك 5 ا ]مو كلعو

 ٠ ليخدلا طاغو ىياناكلا دقتملا مل تبثيو نيل صخنملا نايرسلا مبتي عرشو
 هذ

5 
 سا هس 2ا ٠ 1 5 ل 5 أ آ 6 .

 قوه اوعداو ليث ادعم ديلا كال 0 اودتهأ لوو اون ا لك هقفاوق

 ءكدقتء.ةعح نيث أماني ف 4.اع اواخدو روم ا نابو هل 3 9 1

 5 | ها أب ا هم راشو :“ ءا يس
 يف موقلا مك معحاو ىد 2 ان“ 64 0ر ان. لادم

 نارطملا و دي راطلا 0 ةعبرأ ر واه نوضوأغتي اوعر مد داي ناعب ل ةعمب

 نانوي لاق امم ذو هاراش - نارأ 5 او ينادلكلا رم نارا أءأا و ينمرالا ميفايوي

 ناكو 1 نيهي رغلا نم تاجاولاو ةسماهُتلاو سوسقلا ادء ف ناي وقعيلا يلصوملا



 سا
 ديازتو هدي ليبقث ىلا اوعربف بوبحلا مهفقسا هب اداف هماثل اوفشك ىتح وه نم

 هريخ قبسو هب ره موي هجوت نيأ ىلا نوفرعي اونوكي م منال هلوصوب مهحرف

 نال وتساءل وكر اهاوامناةيالا,.:!رطنلا ىلا: ! اخ اوفا سلا كيف ةهيأأملا ىلا
 ذادضالا ردغ نم؛ة'ءاصخلا ئثخو .٠:ةلجدلا ناضيف“سبسب ًاعوطقم ناكر سجلا

 كالا راد ىلا هوقفار مث الوا ةغبدللا ىلا هوذخلاف هئاقدصا نيغابدلا ىلا اوزعواف
 مهب فقسالا مجرف سوسقلا قلطا طنب عمم ىلع ييلاولا رما اقف
 )١( رفظ ةلغاا لع هلا ا ىلا

 ناكو ضراعم نود هتفيظوب لمعلا ىلا ةراشب ديسلا داع اذه دعبو 4

 تباص' اذاف ةبوانماب ةسينكلا يف ماقث مويلا يف سيدادق ةعبس ذئموي نيبكيلئاكلل
 نمشلا كوي ىف اوهادقةنقاغبلا ةبونلا

 اهرباك اب عمتج جاو شوقرق ىلاقلطناف نييكيلئاكلا حاجن و زعفقسالا ءاسو

 هديعوو هدوعوأ اوثرتكي م هتعاط ىلا اوعجري نا مهْنم سمتليو مهغلمتي قفطو
 فسوي نب سايلاو روطرط سكر وكو هللاطع اباشوخ مثو سوسق ةثالث ماقاف
 ريغ هموصخ جاعزال ةمح كلذ نوكيف ةيرقلا اوبنشي نا ىلع مهثحو يقيشعبلا

 هتيغب لانف نييكيلثاكلا ىلا مامضنالل ةصرف بلطي ناكف هادهو مهثلاث رانا هللا نا

 كير تناك هفقسا روضحي ظعولل ماق هنا كلذو ٠ ريشا ةثالثب هتماسر دعب

 ل الا كرا لن !راذ هياملاذ 5 وزع هرماف ٠ ميوقلا دقتعما

 كااؤز لو 5 ديف 0 يشق دقملا اذه كلسفا كنا انآ" فكمال

 دعبو لحلا لبتقاو ناميالا روتسد ررقو نييكيلثاكلا ةعبب ىلا سايلا سقلا هجوت

 شوقرقو لصوملا يف بعشلا خويش ةياور نع ١
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 (1)ريفلا عزنف نعذي ف هيلا هدرتسل هلماجي قفطو وزع فقسالا هاعدتسا مايا

 هباجا ١ تش عع بهذاف كنع ت وئبكلا تعز دق اه ٠ هل الئاؤ هسارنم

 «ةفارخ كبهذف كريفب كتونبك ناك اذا ُهنال كييا ربق يف هعض: ناسيسقلا

 رحضو وزع فقسالا ظاتغاف ةراش فقسالا مل ةلئاع نوثالث هعبتف جرخ 5

 ىلا ىلوف خوطابلاب *اسنلا هتمحر ىتح سعشلا ص كثالذ قشو 1 متشإ قفطو

 ءاسنلا تناك هموصخ نال محلا ىل ١ هل ىرحأ ه عفري ناد و الوذخم دللا

 ران لاو

 ليئاخم ديسلا تغلب نا هسريلقأو ةراشب فقسالا رابخا هذه تقع امو

 > ان 7 هئنهي 175 ةنس لوالا نوناك ؟ خيراتب رابلا فقسالا ىلا بتكف

 ىلا ةحاح ف ناك املو ٠ شوقرفب ةلئاع نينالثلاو سيسقلا ءادتها ىلع اهسالو

 ةداع يسح ةرم نيئس ثالث لك م اسد نا هصار ةيدقلا ث ويزلا

 وهو متخو ' هترزاول سوسق ةعبس راضحا هيلع طرش امنا ذئموي نايرسلا

 ددبتت الث ةرصبأا ىلا اسيسق لسري ناو هتحاح دسل قدزلا هل عمجي نا هدشان

 سوسٌلانم نانثا يفوت دق ناك هنال هرما فقسالا لثتماف ٠ اهيف نايرسلا ةعامج

 مدنع اوكسماف دادغب بعش اما ٠ هنطو شوقرق ىلا مجر مهثلاثو اهيف نيذلا

 ةرصيلا ىلا هريغ لسراو ريخألا نهاكلا

 هنأ اهو ١ ودعتعبو أ مهسوؤور ةقاعيلا سوسق ىطغب ءادوس هيفرع ريفلا |

 اهمسبال تونبك عزني اهعزنب



00 
 موي نيثالثو ةينام ماقا ثيح ةيداهلا ىلا

 ىعدتساف مالا ىلا دادغب ريزو نم تايصوت تدرو كلذ لالخ ىفو

 تعشلا مم ةاطاعلا بن#!و هتيب مزالي نا هيلع ضرفو هافنم نم ةراشب ديسلا

 عوضخ ا ىلا رطضاف همص فكلو هتاحنل نسحالا ين ةليسولا هذه نا هل 0

 نيللي ابيتؤزمت طز او سوق رف يف ةلئاع رام ىدتها ءانثالا كلت فو

 هلأ 8 ٍ من وأو ش ريدي ملا ,.رهدذي نأ ىنمت او هلأ سرب م وظعي اوناك

 (1) ةايملا ةلكب متديكربف مهنم رفن عوبسا لك هدصقي ناكاذملو

 هنابهر لسرأف داعو 5 لا 0 را 0 2 0 اما اما

 ةيناطاسلا رماوالاب هثارتكا مدع لع هل ةبتاعم لئاسرو هنامرف عم مك احلا ىلا

 نوإسملاو تعيب يف ىراصنلا : ةولصلا يف دلبلا يلاهاو مالالا ةسمج تناكو

 0000 وقر فقسالا يلطف نيساوفلا ك احلا ذقتاف ٠ ميماوج يف

 5 00 ان ءارلا اجاوخلا كلذ ىردف نيفتكم

 يخيف كلزدلم كانوا ازا ةنلإ ان ةلطعاربشب كالسألا ىلا وماذهَز

 نيساوفلا فداصو :اناجانم ملأت يذلاب ثيغتسي وهو باقتلاو فخلاب ءاسنلا ير

 رو ا ا ناو او دل نلت الو ”هوفرف ٍ
 مكاخلا رماف يارسلا ىلا هسوسق اوقاسف فقسالا اودجي ِ لا ماو

 يصلا مهبولق ىلع هللا بكسو ٠ ديدملاب ناجتنلا يبابكف ةعلقلا نحيت يف مهجزب

 صلخملا ال مايا مهملاتل حرفلا لب

 27 ةراثب دسسلا ةلاسرب لص 1747 ةنس يناثلا نوناك ليئاخك ديسلا تاون نع“ |
 ١5 ةبس ناري زح



 م”

 لوصولا نم هك ةلحدلا رهن حوفط ناف ةراشب فقسالا نم ناك اماما

 كف را نيسلاج هن.ما كب دوادو يلاولا ا نايلس ناكو ٠ 5 رس دادغب ىلا

 جا ومالاهب ىعلأ اناس 5 راثلا واذ محذأو رونلا نايغط لع ناجرغتي يارسلا

 هنا اولاق هوققحلو اند الو ٠ هوف رعي 0 ةسفن طاخلا | اده نم ىرت مادخل لأق

 نيكسملا فقسالا لثم ايلف ٠ هب ىلع : لاقو بحعتف كقيدص ىلص 0 سأايابلا

 رطفتف ام راعقت 5 و ١ درعلا نمو انأع أ افحب ص هماع مس ريززولا يدينإيب

 هثتورفب كب دواد هفلو ٠ اهسلف امش 00008 باش هل رماف هيلع ةقفش يلاولا دوف

 ا / داو ِ ةلاملا 598 مودقلا 1 اج | أمعو 5 أهد ع - 0 هر ,مآو

 هل ا مس ي يئاوأأو 0 ار * قفط م 3 لكأف ما اعلعب رما كلذ هل

 ءاداعم نم هلوقي | م كد د كر دواد ناكو 0 5 كياع أهاو 1 5 اف سأتم

 الحاعلب لأق جيرتسا امر وأ الحاع ةدوملا 54 هل لاقويىلاولا هعورف هموصخحا

 رماف ديعلا مايا هذه يف مغو نأق يل يتءاقتو سلا يف يموسق نال ريزولا اهيا

 فرعي نا رمءانو دي رثذ كعب اما ملوقي لصوملا اح ىلا ايداروس بشل 0 نأ هناك

 ةعيبلا ىلا هلوخدو 4ث 0 لاك 4ةنعد نكتلو ةيحتسملا لع امس ةراشب بالا

 ثاو خال 5 للا زعوأو . هن ١ وهم وو .هسأ وةيحيسملل ع د : ةيعوسا 4 ١ ودب

 ةرانشا 3 هأ كشف 2

 دحسو ةسنكلا لخدف اركاب شوقرق ىلا لصو مايا ةيئامريسم دعبو رفاسو

 ءاوالا هده با رجأ دقو الا دوم 0 الو هذا 0 يزل

 57 ميذملا ىلا بس رغلا ال لوخد 0 نمانلا بدحعتف سادقلا ةماقأ نيح

 يذلا سدقملا سار 57 موني يرهوجلا مالكلا تقو هوار أمل مهبجعت دازو

 اوفرعيل بيرغلا جورخن ورظتني مو بعشأا جرخ سادقلا ىهتتا الوكلذ ىسن
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 كد لارا ايوه اينو نع لل تانتآلعلا بزالا انيق توتو ينال ةعيبلا

 ٠ نالا ىلا يلاثما ةسمامشأ | لعفي ا نطفا نا نود ناميالا نوناق يف اهولتا

 ترداب اذهلو ضرالا لع ميسملا بئان مظظعالا ربما ةسائرب نالا رقا دمنا هّللو

 )قولي لوكان نانابلاط قررا فرعا نا ىلا

 ادفبيريض ومو ةفكاوأبو باوح نسحاهب واج نا ليئاخيم ديسلا ءطب 5

 هللا ب روعيطي ال نيذلاو ءابالا ىلا ءانألا بولي لبعي يذلا هللا ديو هودح

 كولو

 ةفرشلا يف ةظوفحم هلاسرلا ١



 موو

 رع ثااشلا لصعلا

 دل وك ك ىلا سوسفقلاو ةب دايعلا ىلا تقسالا ىف تك ةهبرغ ةرايعب درا ةباكش |مل»

 ليخدلا قنح 18١ هتيبيففةسالا ىلع زجحلا-شوقرقب ةلئاعةئام | دثها-- يبعيجرت

 لع يلاولافسأت - نادنزلايف هسوسق سيح -اجباس دادغب ىلا فقسالا بره

 هلوخد اد فتقسالاب نييشوقرقلا كت ل ا رءاواوؤاطعا- فقسالا

 اال ورع ةماسر تح فقالا ةحار 1 85 ساوآلا »ارا ةنيفسلاب لعولا

 خوطابلاب وزع مجر --مثدحا ءادتها --ٌسوقرق يف سوسف
 هصيخرل أ ال5 ةئسوراشب دمسلل كري رطبلاَهب زعل

 سوسف لاسرا---نروريملاسيدقتب
 ةرسعبلاو دادغب ىلا

 ليخدلاذفنا ىتح ةحارلاب عتب داك افنيكسملا ةراشب فقسالا اماو

 اهيف « يسا بك رايجباقلاو ايبكلاو » مالا ىلا هلئاسر نيلماح لصوملا ىلا هنابهر

 ٠ هبلط ديوملا هنامرف عم اهولصواف هسوسقو وه هيفن وا همصح لتق للطي

 نا ريغ ٠ تاوشرلاو تاقيلمتلاب رمالا يلوا نمهتيغب اولاني نا نابهرلا كشواو
 روصنم يردابلا رعش ايلف ٠ اديعب هيفني نا مثدعولب فقسالا مادعا دري مل ملاحلا

 دادغب ريزو ىدلو هيدل عفشتي ذخا( م احلا ءاقدصا ّنعا نم ناكو ) ةسيسدلاب

 ةمرحب» : هل لوقي اهماتخ يفو ليخدلا ةلاسر مكاحلا هاراف نيمولظملا يف هتايبكو

 راصو زوردلا لبج ىلا حاريذلا ( ةراشب اورشف اواتقاهانب نموا ةبعكلا !تيبلا
 فقسالا يننينا ىاحلا يضر يكتم مدلا يردابلل "ةماركك كللذ ممو«جنرفلا ىلع اه ا
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 اهنماو.: نسويبيفلا/شبح ايلك . كلللذ لثم ثدي ناكر كففيسلاب « ةزتايشيإ# وريف

 ةخيطب موي تاذ هيلا اولسراف امومسم فقسالا اوديبي نا اولواح ةبقاعيلا نا

 اهتعاسلةطقلا تخفتناف ةطقلا اهنم معطي نا هل رظذن دادجلا ورب ثدب نم ةمومسم

 :| ةارما نا اهنمو هللا ؟ركاش ايواط تابو بارتلا يف ماعطلا ىفخاف تنامو
 ريبلا تاببهل لاقي يذلا ةملقلا باب نم ابارق تفقوو.اهتيب باش لئيغتل رهنلا ىلا

 سبي دق : نييلصوملا ةجهلب ةلئاق فقسالا تريعو نردسلا باب نم تند من
 فقسالا اهعمسف ٠ ربخ انل امو « ةراشب » ورشف اوبلص ٠ ربكلا عرفاو بومكلا
 ةرخصلا تحج رحدتف لسغتلؤر رخص لل عت ساجو ر دلل لش ماع ديشل 8

 ةثملا تفطف رهنلا ىلع بيلصلا مدرف فقسالا ىلا ابلهبا :للسوتف ةأوملا ت
 اهيارصداعر اذاف :جنانلا ع لب رد كي ناك ناوحلان ا اينو“ تافدو

 هب رفا كلا ربخا لمعل اذه رركت ايف ٠ هماما موكم ديدحلاو ىلصي الولح هدجو .

 لجر نس ىسأ| يف ناك هنا اهنمو دبدح نودب كرتي نا رماو شه دف هققحتو هسفنب

 ٠ ةقاط هيف رادح فقسالا نع هلصفي ساي ايلا ميشلا هعسا ى 5 رطلا عاطق نم

 كلكم لانو امطا روز شا دال نينوي ةلئإ لك دهلمب ناكفناا كفي

 و ًاحابص لوبيغي ةمب عم نولصيو هدويف ركل ةأيلج ةأرم ءآ موعمو رونلاب

 لذا كيحني هلجا نم تنمي“ يذلا نأ : هل نولوقي

 رماو ٠ ربشا_ ةثالث باغ.ن نا دعب عجر اشاب ادمحم نال كالذ حبصو 41

 هبل انغانؤل البلا !ةيم شت هيما عجب: ذئمو ٠ سايلا خيشلا مت رس

 ذلا نا سبحلا نم ينقلطتل ت .ذ١ا نم لاق ٠ كانح 00 ا

 هياعن صقو ٠ هراشب بالا ا نيدلا ءايلوالا م ينوقلطا



 م
 سس ُْسُُْْ ب77779 ا ل

 0 ءاملوالا كقنخت لجرلا ل | أملس ل ١ نأ ير عل كاف فدراو 7 هك مشا نك ف

 هسلا | نا دعبو هيلا رذتعار هاا تسالا 2 عسا هتعاس نمو كلذ هعارف
 ريغ فرصا كلذك نأ تاه هانا نا بلم 3 لوشي وهو ماللسإ هفرص ةحارف ٠ 1 ٠ ٠ 0 0 اا ا ءأا و / .

 0 لوسزلا من يذلا نا اودقيا نونموملا هكر الف يل 'عداو فئاخ " 1 ٠ ب 0 1” 8 , : 1

 )١( نيدتعملا ن .كسا نم هأحأ لق سدوريق ن . يخل

 نأ كلذ 00 ىات قيضلا تقو ما هأد 1 نامالا ذ رك م لبمعلا ناك ل 5 اأو

ِ 

 ةعماجلا ةعيبلا ىلا اووضناف ةب وقعيلاب يا نم مزهلا لغا لصوألا يف ر سا
 ذنم سامثلا اذه تراك ٠ غابصلا ىته نب هللادبع ىامشلا ركذااب مهنم

 قايدش ناملسو اص ة ك4معن 2 اضافلا :ماكلا لأ >ذرد ةر اششل ى يوي 4 رعس

 ةغر هدي ايام هيلا ل «ب اسف ٠ ءاونام ف اع (هعاط نا ىلا

 انمدق ا ُس تاماسرلا 3 كيت و افقسأ ا مانهب للا !! ذاع الو ٠ 2525 أو

7 
 _ ةنيكلادل نيب ايلف ٠ الوا منتماذ ثو:بكلا ةجردإ نيبهأتملا ىلا همض داراو هب حرف 1 1

 أ

-_- 

 ريخكيلاو 0 ِح ١5 يف ةءاسرا ليبتقاو نا | هللا نعم هتوعد ن 2

 :لاق اب كان ناري زح 5 مر ان ل 5 اذدرم كري راع هدأا ىل مد ام ها ادةها

 يتمو ثااثلا سجرج - راعلا تسااجو سقطلاو رعلا ب تفتك ”تعلاط دق »
 ةيخر س>حرجو مانهبو ةراشب نير ا ةنراط اهااو دحالا كي نأر لما هأخاو

 ةيعببلا لوصالا م هد ابعلا حور ن و 4 راع ملاع هب 2 :أم املك يف اذاف مهاعا

 هله ىلا مضنا نأ ىلع كلذ 00 مف 1 7-0000 - باو

 سجنا زهانم وهز ني راحنلا ويش هب رغ سج رج ان ل مههعب ءلر ٠ ع "لإ ١
 رحعلا 0 ةرشع ةيماقحا ُْف وطو هف رعب ناكو نيناغلاو

5 



 مو:

 000 ط عكف 05 رايدب نيقأ اشمللامو 0 رأاو نمرالاينارطم طسوف هيلط اوضفر

 خيوتو 3 اك ايلا ردونورح اًمقئاع لذ ٠ هنامرف يف ةيوتحلا تابوقلا
 5 هحو 5 ليخدلل امبت دءاسمو ةقباسلا 0 لك ملال لدعلاب |هورذناو

 داعو ٠ هوفرصو ملظلا نم افوخه ةاوقلما ةرالقم نارطملا 0 ةكش ديم نييلفلا

 قل هل ايم يدصلا فهسوب ي قفورخلا مويلا 4> وف 1 ين ىف ليخدلا

 دعا انك افاك

 هل تغوس ةصرف يف م.واقل ليخدلا ضونف نويلصوملااماو 00

 هجوتم دادغب يلاو نأ لصوملا ىنريلا رشتنا اا هنا كلذو مهجاعز' ىلا ةدواعملا

 هموقو و:ءفقسالا لوقي نفط 1 الاهئاةفرو اهرلا 3 8 اشاب روم ةبراحمملا

 جنرفلا نايرسلاب اذكري رطب هيلا

 اليدان رك دنس مدق امئاب ناياس فال مملوق متو ( نيبكيلثاكلا )
 |هزلافا ركب رايدو نيذرام ىلا قلطناو ل مخ فير ملا يفو

 و ليخدلا ىتم د ىلا ملوصو لبقو مب رفظو ةاصعلا براحو

 علا راما ئاوكش ملا تصتاالا ع تنك نا : هل لافو ةيده اشاب دمع ىلا مدقو

 عملا ناد وح دفنا هتعاس نمو ٠ ه رطاخ بيطق ١ أشاب ناملس ىلع ياوعد صرع

 يل نإ درأع زاتحاو 30 اذه 0 ىعم هنأ هاا 6 اا تا دو ٠

 ريجنزلا نجس يف سوسقلا جرف هسوسق وةراشب فقسالا سبحب ارمآ لصوملا

 سهللاو ةمعن سقلاو نابل سقلا : مثءامسا كرلاو اموي رشع ةعبس اوقب ثيح

 حرطف فقل الاناماو. 2 لشوقرق, ققؤسق, نم هزيغو راحنلا انحنر نقلاو أ ناععُم

 ةثالث هيف ماقف :ديدحلاب دفصو تولاب / مويلع م اع موكحلل صصخلا ةعلقلا نادنزيف
0 

 وأطاو شرغ ةياعست سوسقلا مرف 5 رشع ةعبس دعبو نيمويو ربشأ
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 ءاننا سوسقلا فاكو اشاب دمحم داع ىتح هن ىف فقسالا قبو بيعارم

 انح سلا وهو مثدحال ناك هنا كلذ نم ٠ قيضلا نودباكي نيا يف مثدوجو

 رابلا نهاكلا ناكف موي لك هدلاو ىلا ءاشعلا لمحي نيطسغوا هعسا دلو راحنلا

 وهو هقنع ُهي قوطلاو هلجر يف ديدحلا عضيو أنك اب هردص ىلا هدإو مغ

 كناف مييسملا نيدب بح نجلا لالغا لمح ىلع نالا ذنم هادلواي دوعت هل لوقي

 )١( توكمملا ميعن ىلا قت

 ةلمج ةعلقلا نادنز يف هسبح ءانثا اضيا ةراشب فقسالا تثدحو ١

 همأ تأ بيقع 0 ةيرق نم 0 ط ندا 1 دق ناك هنا اثم :ثتداوح

 أبنا دادضالا عاذاو : امهوت ةرهاطلا ةعيب باب ىلع هتقنشم تدعأف اَلظ رفكلاب

 انسم ناكو كلذب هدلاو دحالا دبع مثدحا ربخاو «٠ فقسالا ةدابال تدعا امنا

 فيخ ىت»ح فقسالا متغاف ا دو دوم ىذقف فناناو عاتراف

 ةعيب باب ىلا ةقنشملا تلقنف مثولا ط املا علطا ذئنيح ٠ هتايح ص

 ناجس نا اهنمو ٠ةسادقلا تاراشا قونشملا ةنج ىلع تربظو نادلكلل يتلا هتنكسم

 كل اناطو رشلال تر ا ا الا

 موكحلاب لعفي 50 هعنع برضيل امتي هلك در دو نم بيضقب هرباط .

 اعز و همد لمحو هتعاس تناحح دق : ١, انقوم هسأر مفريو لهحيف توملاب موملع

 ىلا نيح 0 76 اذهالا ل ءاسنلا صعب ني ٠ هلأ 08 ةحور عدوتسي

 مويلا برض دق: نأ نرشديو . نيكلثاكلا نم عمسسم 0 « نطغلزي» نايل نيح

 زاك انحب سقلا ربخ انمعت دقو ليئاتبم ديلا ىلا بسشلاو نفقسالا لئاسر قع 1

 رمعلا نم نيناؤلا زواحن لق 57 هأنف رغ ذا هنبا نيطسغوا سلا نم ةرم نم



 الا

 رشع يناثلا لصغلا

 تاماسرلا ربخ -- اهريغو لصوملا يف ممري لرا فتسالل ةنأ ةهحت ١1

 ليخدلا ليخفتل نييبلحلا ةعاجت - قشمد كيلثك -اهاتنو

 مهفقساو مهموسق سبح--نييلصوملا نم ليخدلا ماقتنا ابل

 فقسالل ثدح ام سحت ١78 سوسقلا ةماهش

 قي رطلا عاطق قالطا 4 هاج يف

 ءادتها -نجسلا نم فقسالا م

 لصواملا 5 ماع سامش

 هل كريرطبلا باوج

 شوقرقرباكانم نينثا ةقفرب احلا ىلاهراشب فقسالا مجر مايا دعبو

 لصوملا ين اسوسق ميقي نا هيف هل نذاي رخ ا ارما 1741١ ةئس رايا ىف هئم لانو

 ةماسرلا عنم وزع يقيم لارا غلب الف ٠ شرغةئاهتس هياع فرصو اهارق رئاسو

 كالا اشاب دم ةوخيك يدنفا ركب ىلا ةياكش مفرو ةسينكلا باوبا قلغاو

 هل لاق ىنعملا مهفو ىصوم ناك ألو ٠ دحاو دلب ىلع نيكاح ةماقا زوحيا : الئاق

 قوقحلا يبمت كنا كافك ام وا:ةيجيسملا ىلع ابا ةراشبو ةبقاعبلا لع ابا ثبلا نا

 ةراشب فقسالا مسرو ٠ ؟كبأف كري رطب نامرف رطاخ- ةراشب ةعامج نم ةيوبالا

 ىتم نب هللا دبع سقلا مثو منام نودب سوسق ةثالث ةرهاطلا ءارذملا هعبب يف
 نمراتع اضن مسرو راجل سأيلا نب انح سقلاو *ردخ ميهاربا سقلاو ٠ يتبس

 ا ورا مايد لزق زلت عينت لئاجشلا اموتزام .ةعنن يف مسرو' ًاسامش



125 

 هب رق يفو ١ ةييفاست ةامحو وعل سراب سهلا ىلطرب ةيرق يف مسرو ةسمامش

 ادهو ٠ 205 ةلمحو رازب سشوخح ىب 41 بوعي نب قحبسا- س هلا مس ر اقيشعب

 هللا دبع ةيقاعيلا سسق نم ريس ريغ ىذا نامز دعب ىساق قيشعبلا 0 سلا

 :هتيب يف سادقلا يقي نا قحسا سقلا رطضا ال هنا ىلع ينازحابلا وي رق سقلا نبا

 غي مويلا كسادق مت فيك : اكبتم الئاق هباب ىلع فقي هللا دبع سقلا نآك

 لبطسا ف ميسلا دلو ل 6 2 ده 4... ةراثو ريض ةرآت ناكف ٠ بأو دلا لباسا

 تامفارمو تاشقانمو تا >حاشم اقيشعب يف نيتعاما نيد تاش املاطو ٠

 ةبونو ةيقاعيلل نيتبون ةعيبلا يف مب وانو مكملا ىر لصوملا كا ماد اح 1 ادف

 نهاكلا اده يفوت ىح نيكي وثاكلل

 عل قفط احرار كد حاد ةسمامشو ًاسوسف ةراش دسلا ماقا نا لعيو

 اريفغ امج ةيئامدرلا ةعماجلا ةعيبلا ةريص ىلا لخدا ىتح مهسوسي و نينموملا

 2 7 ملف 1 قشمد ىف نويكيلثكلا نا رثلا ناك كاد ءانثا ىف

 نيك ناكف .ةقاعبلا اوطلاخت نا نود ةيئايرسلا لا ى 0 يب عج

 بهار 43 قش هدف قس نعل اعاول ا لاذ امو تاتا اب

 مهنا 01 دنع هوكسمأف هر 50 دس احرق م سونوطنار ف ريد سس ٍينورام

 ينأيرس ن ..هأك

 نيقفتلاجاعزا نعرتفي 0 هنكأ مهنا مهب لفي 4 كريرطبلا نكيل

 مثدازتسا الف اغابم هيلا اولسراو ٠ ا هل قدزلا قوقح مهم م
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 مل ةراشب نا مالا ىلا مفر لمعلا اذه نم ةبقاعيلا فقسا وزع ءاتسا ذاو

 زوردلالابج يف .صاع كري رطب نمةيغقسالا داقتيو ايجنرف يصضي نا فتكي
 0 ال هور دنا هل و ندوب فز ل تمر داق نس: هش ىف: انفرت ل

 فرصتم تناك « ةكلثاكلا اهب ديري » ةيحيسملا هتعامح ىف فرصتلا هل ائذا اننا
 هتواخر ىلا كلذ هعابت بسنو : الوذخم وزع مجرف ٠ ةيبوقعيلا كتعامج يف
 هعلمبو ةقأاسل 5207 نإ هلاسو هباوصا نم نينثا مم مكاحلا لصف عوبسأ لعبو

 نيد نع هلودع ة< لاق ٠ ةراشب سقلا ىلع ميفن ةخ يا:هلاسف ٠ هإمع نم

 مث ٠ يقابلاو هللا الا هلآ ال لقف هب كيلعف مالسالا وه قملا نيد نا : لاق قحلا

 فرصناف ةنيدملا هب فوطيو وزع بالا لمح عماجلا نس معلاب انتيا : همداخل لاق

 رضحت ضرالا هب برضو هسار نم غوواقلا عفرو هتيالق ىل محرو اروعدم
 دوأ راحنلا بوي لاقف 5 نيد نم 4 نا نومورتا ا 7 كثف هتعام

 اذاو مهنوداعت اثبعف هللا نم موصخ لمع ناك اذا ةنورصرت 31 ام خويشثلا
 دب الو ضقتنيسف ساالا نم ناك

 كا1ل ىلإ ةعش رباك انيؤزع فقسالا مجر مايا ةسجخ دعبو

 انما الو لصوملا يف انتعامم فصنو شوقرق يلاها هبهذم ىلا بذج م نا

 فقسالا رضحاف انباسح يف نكي مل باب كتداعس انل تمتف قملا نيد ةجح هيلع

 نيد تلهقناو ميدقلا نيدلا تكرت كنا كمصخ انيلا مفر دق : هل لاقو ةراشب
 : هراشب فقسالا لاق ٠ ةيحيسملا .رشعماي هوقثدحتسا ام انيلع ضرعأف (ثروتسم

 نيد ُُط ةقاعبلا الخدا تالاقم نع انعجر امناو يهدد ات كيت نإ هللا ذأعم



 م
 انم الككتداعس لاست ناسمتلا اليوط هيلا ريشا ام حرش ناك امو ميسملا انديس
 : فلوق ام انيلع ضرعأف ٠ ًانسح لاق ٠ كلذ يوحت انتالص ناف ىلصي فيك
 000 ا هحرش ام ةنايرسلاب لوقن اننا لاق ٠ كتالص

 دقق دقل لاق ٠ الاقم ىرت فيكف ٠ انمحرا : تومي ال نمأي تنا سودو ٠ يوقاي

 ةلاقم لاق مث الوا ت | تكسف هسفن لاوسلا هلاسو وزع فقسالا ىلا تفتلاو متبصا

 فرصو هد رطو م 9 هر.جناف ٠ انلجا نه تلم نمأي : اهداز 5

 : مهضعب هللاق 7 اإف ٠ شرغ ةياوسج هتعامج م رغ هنكل مالسب فقسالا

 ال لاق يذلا ص 6-5 يفا : هباحاف ٠ ديدسلا مالكلا اذه كا رطخ 0

 مالكلا 5 وهو : جيف ملكتي 5كيبا حور نال ماكحلا ماما هنولوقث امب اومتهت

 اوفالتي نا مهشحي هبعش ىلاو هيلا || شكك نى ذ ىرج ام هكري رطب وزع فقسالا ربخاو

 ل ل ا لصأت ه5

 0 5 اثاكلا نم ركشتو دإبلا نايعا دصقو وزع فقسالا مزع دتشاف

 هراشيو ةبقاعيلا لع ككريرطبو تنا نك : ًالئاق مهضعب هرهتناف مهفقسا
 مجرف ةيوبالا قوقحلا نم مكا هيد'وي ام اذه ىلع دزو ةيحيسملا ل 000

 الوذخم هلزنم ىلا
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 عه, كلزنور ارككتما الو كراخما ىلا /ةيجوتق :هزاشب. دنس“ اماؤ 9 ١
 هريخ رشئني الثل كالذوراذأ رهش لخد نا ىلا اعل رحتي هقرامفا هنا قلم

 ال ةيس'رإؤلا »ع: ءاننلما كو ناندأ ىلا ١ ليفوز (1) هتوذثرقف .داطيطألاب ناب

 ميهربا سامشلا هما ؛ل ايدص كللطا لويز دفؤاون نيلخز طاراك' قيِبلا لوف
 سامشلا عرساف رفسال ةبهأتم ةفاَقلا تناكو أرسس هرفس رمايف متي نا هنم سمتلاو

 صصلس نا هلامو هقيدص ةلفاقلا سيئر ىلا ةنيدملا باوبا قالغا لبق ميهرب

 تراس نا دعبو ٠ هايلف نيدرام ىراصن نم د>ا هب رعشي نا نود فقسالا

 ىلا هولصوا ىتح (؟) هلاجرنم ةسمخب أطاتحت راذا 5 ىف فقسالا بكرا ةلفاقلا

 الولك نب ايعشا سامشلا يكحو ٠ هترايز ىلا اولبقاو هب اهلها حرفف نيكل هيرق

 مدشري فقسالا ذخاف ٠ ةرطسمال نيبصعتلا نم بناج فيكلت يف ناك لاق
 ءارذعلا عر مج هيجل هبط بعصي هنا اورذتعاف ٠ ةكلذكلا لع ةيقللا مم اوقفتيل

 ذنمو ةيكلثاكلا ةقرغلا ىلا اوعفناو اويضرف ةككلا ةدلاوب ؛ اهوتعنا ملل لاقف هللا ةدلاو
 كرت رطن زهره ا هتحوي ديسلاو هراشب فقسالا نيب ةدوملا تراص نيحلا كلذ

 نراداكلا

 ١7951١ ةئس رزاعل تدس ةليل لصوملا ىل فقسالا لوصو ناكو 7١1غ

 سريلقالا رهف همودقب ةراشبلا ترشتنا حبصا الو اليل ةشلاثلا ةعاسلا يف ثالذو

 قححتننلا نموينمكاا هل-:اولتارو:شرعلا لع هوشلجا ثيم ةسينكلا ىلا ٍبعشلاو
 لضف ةوالت.دعبو :سادقلا ماقاف ىمركلا: لع هوسلجاو ةبترلابسح بجوتسيو

 ةفرشلا يف اخاَنآ رق اَيَكلا اذه ةلاسر نع *؟



 ن6

 هيلع ميلستلاو هدي ليبقل ىلا سانلا دراوتو ةيعيبلا ليتارتلاب ةسينكلا نم جرخ

 ةذخا هلوصوا رشع عبار مولا وهو نيب راوحلا عوبسأ نم سيما مويو

 هل شوقرق كفرا ثرح نم ليلجلا اشاب نابلس نبا كيب نامعن ىلا شوقر رباكا
 لرامزلا كلذ ةداع يسح ةيده شرغ ةئاهب را هل اومدقو )١( هكح تحتو

 يف اسوسق ميقي نا هل نذأيو اققسا هفرعتسي هيف يدلرور هلمسو ةجارف هسباف
 همدخبل حئاص همعن سقلا هعبت دغلا يبو ٠ ىشوقرق ىلا هجونو هل كشف ٠ مهتيرق

 ىلا بتك دق ريخلا اذه هغلب ذنم ةبقاعيلا فقسا وزع ناكو ةماسرلا سقط ف

 فقسا( ةراشب )ورشف دي نم ةماسرلا م دحا لبتةيناب ىضرلاو مايا : لوقي ىرقلا

 نينثا مايا ةمبرا ةدم شوقرقب ةراشب فقسالا مسرف هلاقمل او رتكي لف ٠ جنرفلا

 ىتمو ٠ شبح مانهب سوسقلا ءامما كيلاو (؟) سوسق ةرشعو ًاسامش نيثالثو
 سراب و ٠ قححنأ نب بوقعيو ٠ 59 يدنه نب مانهبو ٠ ةعمج شاق قحسا

 نبا ماهم و * فسوي نب هللادبعو ٠ ردخ نب دحالا دبعو ٠ حييسملا محلا

 مهنم نينثا لسراو ٠ اموت نب سرطبو ٠ ردخ سامشلا نبا ىتمو * ادلي سقلا
 ةماسر مهتدهاشا نرونموملا حرفف ٠ ةرصبلا ىلا رخالاو دادغب ىلا دحاولا

 (*) ةرم لوال ةيكيلثاك

 ١ ةئس رايا ؟0 عمجملا سيئر يلانوطنا لاني دركلا ىلا فقسالا ةلأسر نع 751١|

 ةفرشلا يف ةظوفحللا ليئاخيم ديسلا ىلا ةمعن سقلاو فقسالا ةلاسز ىيىرع ؟

 ةئس رايا؟/ !5/١

 لصوملا يف ظوفحلا تاماسرلا رتقد نع *
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 رصع (ىواح لصعلا

 كري رطبلا دقف ح5١ ةئس هماسترا -ةبادتنا_-ةيفقسالل هراش يروخلاب اختنا ١؟

 0 لصوم اف را سلاح ىلا ةراشب فقسالا رفس ”١١ هئيع رون

 هلل 0 | زر ك2 21 قلكلت هيف يف: ةيروطستلا اياقب
 وزع فقسالا ةمواقم-شوقرقب ةلاسرلاب هل كاملا صيخرت

 خيش ةحيصن - كالا باوح -تاماسرلا زاحنا

 كارلا ناكل ١١ كر عما
 ثح-- هراشب نقم باوح

 0 هباعصا ليخدلا

 رمالا كاردتسا

 د ا-مههودهههمهل

 هلذش دغر زامل تفولا ناقل انام دسسلا قمح املا ؟

 يردابلاو مث هل اوبتك اك : ةيماسلا ةجردلا هذهل قئال طل فقسا ةماقاب ”لصوملا
 06 راج ىروشلا اوراتخاف تالا ورشات نا يلا بتك : ين 0

 قوفرسفلا ىندف تاردغص تان ثالُزو ل رسع 02 هرم سرط هعمأ مالغ هل

 ءكر رطبلا ناك أو : انامل ىدانم 5 8 هرهس م اوربدو هتانم لسرملاو

 ةسردم تي مولعلا اوقلتب ناب نيريدج نايبص ةثالث لسري نا هاصوا دق

 لزنف ٠ يدادغبلا يجدلف سايلا نب سرطب لعو ٠ طفلا دابع نباب فورعملا

 هدا لاف ا 0 ىو اديس دادق لإ ةراقت ىروخلا

نب سرا 9 مرابتخا عقو 0 7
 : هلاذ فيدو ىلعو ةراشب مد روذلا 
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 نيرشا؟؟ ف ةفرشلا ىلا هلوصو ناكو ٠ ناورسكف قشمد ىلا رهقلا قيرط

 هلنيو هماع فى ىصو هقئاعو 5 رالا كريرطللا هاقاتف | ٠ ةئس يناثلا

 ٠ حيسملا لسرب ةريدج لئاضف هيف مسوت ال هروبح ديازتو : هحاجنو هسرغ تارغ

 هدم ةيفسالا تابجاولا ىف هراشب يروا هقفي ذخاو هيمور ىلا نايتفلا ريسف

 نوناك ١ هي ةيفقسالا ىلا هاقر كلذرثا ىلعو ةدم فكتعا مث اموي نيرشع

 فسوب سوي روغي رغ ديسلا ةرزاوع كالذو شوقر ةو مانهب رام ر د ىلع لوالا

 هأممو هبئاث نروطنا سويلوي ديسلاو يدصلا هللا ةمعن سيئويا ديسلاو يمدق

 ديدجلا فقسالاب كري رظبلا برط ديازت ةلفحلا ءاضقنا ىدلو ٠ ءانهب سرق

 ماقا ناد عبو ٠ اوعمدو نورضاحلا عشخ ىتح ديهشال ديهشلا ةقئاعم هقئاعف

 هل عمج نا هدعي كريرطللا ديسلا عدو : 5 نبثالثو ةعب را ةراشب فقسالا

 هللسو ةكراطبلا ةدامك هتشيعمل ةنسف ةنس ةيوبالا قولا لصوملا يعش نم

 دئادشهثكردا ذا ًاديدم هرورسب انهتي ملرابلا كري رطبلا نا ريغ )١( كالذب ةَقيثو

 ٠ ناصقنااب ىنعلا هنيع رون ذخاو نينس عبس وحن اهيفك يشمي نا ادبف ةخوفهشلا

 هنأ ضرعو © ةروربغلا لؤلع ددعألا سادقلا ةماقا نم علت نكي مل كلذ مو

 برغا نمو * ةريد روما نم رع اللا ىعضأف هنهذ رون كالذ نع هل

 رفط هسادق يف ةنابرقلا ( ل ) يصقي موي تاذ ناك هيب هنا : هل ثدح ام

 امدنع الا كلذب ةمدخلا يف فقاولا نوقايدلا ردي ملو هعفرو قرطاف ةزج اهنم

 هيف ءزجلا عفو يذلا عضوم ا لسغيل سادقلا دعب ءاج

 ١ ةنس لوالا نوناكر هش يف ليئاخيم ديسلل ةلاسر نع ١7517 ,



 اذن لع

 هيا ىف هيل كل! نار لول «لاكو .نارإدلاو ا يري زظنلل .قييركلا« لع اليك

 هللا ةمعن سنوياو ' ميلشروا نارطم يممدف فسوي سويروغي رغ ناديسأا

 هود نإرطق

 كاخكت يدنه همسأ ىلصوم بهار ا مانهبرام ريد يف نكو ١/١

 مث نارفعزلا ريد يف هدوجو ذنم اصلا هلاثمو هورج ليئاخيم ديسلا حئاصن

 0 ءاومسو لبخلا ىتل نايهرلا ضعب باصتعا نم هدهش امل هليم دادزا

 7 نيناوقلا.فالخب يعرشلا كري رطبلا ىلع ليخدلا لواطت نم هئايتسالو

 هنا ريغ ٠روكذملا ريدلا يف ةلزعلا بحاو ةكلثكلاب رهاج نيح لصوملا ىلا عجدو

 مهايعأو (ةيدي زيلا يا) نساودما اعوا حبصأ دقو ريدلا ىلا ام متغاو فسأت

 عرشلا ةكحم نم اهاصعتسا رماوا ةوقب هنم مهجرخاو ايليا ةريغ راتغاف ٠ مهباودو

 قاحساهعما شوقرق نم سامش عم روهش ةئالث هيف ماقاو همظنو ٠ لصومل ماحو

 ىلع مهنم ريثك مزعو .كااذب شوقرق يلاهارفو *وطسق نب بوقعي سهلا نبا

 هلغفحبف هلاَفَم ا يدنه نابرلا ماقي نا ١ وعس مهفرصت يف ىقبي يكأو هيف مهرتلا

 ةفرشأا ريد ىلا هوريسف ٠ ةحاحلا ىدل ملزاخاور ب تيرقل دانت يبوس جيو

 هتب ارق ال١ تيدا منالمشملا عجرو ٠ نأشلا اذه 0 ليام كئدلا لل

 ف ىف يفوت يدنه نابرأ ا نال ٠ تباخ ةغرلا كلت ناربيغ٠ انهاك مستراو

 ريدلا ىلا نساودلا داعف ٠ نابهر نم الاخ مانهب رام غ5 نانبل ىلا هلوصو لبق

 (اماعشلا+ هعمل حئاص همعن سفلل اذيمأت ةريغاا تقاس نا ىلا انمز هيف اوماقاو

 نيهثلا ميريض ةملخل .دعتسم .مئاعبلع ضرعو كري رطللا ىلا بكا ناعمس
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 انهاك ميفا أذا ٠ ًاضيا بتكف شوقرقريك هياده اجاوخلا هيأر قفاوو مناجله)١(

 تأيه ,ةينابرلا ةيانعلا ناو 174+ ةنسس ىلا نابهر نم ياخ ريدلا ينب كلذ عمو
 ظ بعشلا ةسايس أو هئيقارأ ريدلا مسا ىلع ةيفقسالاب ارب ,دج هدر

 نوربخم نحن 6 مريبدتلا اذهو
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 ةنسلوليا ١ و 5 يف كري رطبلا ىلا اناحوي ىسيع نب ردخةلاسر ةفرشلاقاروا نيب ١

 ةدم نم يدنه نابرلا ناكو ٠ نساودلا هثيكس غراف مانهب رام ريد نا : اهيف لاق 7

 مهجرخاو يتفملاو ىضاقلاو مك احلا نم رماوا ذخاف ةنيكلا هلل ناميالا لبقو نارفعزلا نم ءاج
 ةلاسز يالا هنببو حرب دلا ىلا نساودلا عجرف تامنكروزيل ءاجو رهشا ةثالث هيف ماقاو
 ١781 ةدس لوليا ١5 اخي رات هيلا اموملا ناعمم



 انضر

 هاويد ءافو نم كان رطبأان 56 هرو كتان لابو ةفث '؟اطلا لجا نك

 هيف 0 مومغلاو باعت الا زوما هم.سح ُق رهظي و أدب هنا ريغ ا

 3 3 ريصرا انلإة, لمت ناك و: علا ةيينعيزاون !اكفدضو.الاجثلا ةنيع لع

 ةحار لجا نم نعذا ىّتح نأ وهو ةمزاللا 4 د ودالا لمهعتسي نإ هيلع ه'واصخا

 داشررالا ناك اسر ملعقي نكي كاذ عمو ' ف افلا 5 هتيا نعتو هاري

 1 ا! ام 0 ديا وزلا | صخحد ف ةصاخو دارفالاو تاعامىلل نيدلا دعاوق حرسو

 لع ة ةدايزأ « 1 لي :ا اداه م طالتخالابو 4 داب اراب ايلا هديفع 0

 0 بوحوو ' نيالا ب الا نم سدقلا ل هر ا قاثناو ةينالثأا كاسب د2 |

 ةباصا بولقلا تلاع تدرو مو ةولصلا ثر "- ةعبسلا ةءدلا ء ءاعز هان ا

 ال د يراك لاند مكر را يلام اوأ انما تتزره اهبل
 1 لل رق ءايطالا 0 ا رع - أ يللا 5 هةضلأ نأن 1 نب وأ 00

 اذه 59 دنمو ب 00 هسا 7 ا تل 37 م 5 ىلا 59

 نراعاو ٠ ةضف نم اساك ريدلل مدقف ءافشلا لان روك ذملا ضي رملا ىلا باوجلا

 ءاعدلا يانا هنمنيسهتلم هنولساري نونم 'وأا ناكو ةب وجاب "مت هءافشنا ءابطالا

 انيك لئاسرلا تع : اكو هاوقثو يوبالا هونح ىلع لدت لئاسرب مهب واجي ناكف

 هدعب نم هريع ةدافال بيدرتو .صرح لك هيلا ةاصاولا لئاسرلا ظفحتو

 هدعاسو كيده ءانس هرب مساوي د هلويد فو كد رابلا مل ايرطقلا نأ 3

 رلطنا نورتتلا قوذايل امللو دئاؤإلأ كنك نذل نوكي ناادازاو»“ نيحعلا مم



 عموم

 ردصاو رورش لكب هايلف يلوسرلا هناطلسب كلذ ديبأت سداسلا سوبب ابايلا نم
 هتصالخ كيلاو ناشلا اذه يف ًاروشنم

 هر را الا متحنو ديرن اذه انروشنم ةوقب »

 ةلاحلا هكالما ميمجو وه نانبا لبج يف نييكيلثاكلا نايرسلا ةفئاطل يذلا ةاجنلا

 نومو#ي نيذلا ةر وكذملا ةفئاطلا 25 راطي لاوتسال ةداغ ةمان اهدع يتلا و

 يسركلا اذه ةيامح تحم هلقنو ٠ مهتحارلو ةورج ليئاخيم 0 000

 اورساحتي نان ع صاخضنمالا عج ىهضنف اذهلو * نامالا 0 عمت ةيامحو سدقملا

 روك ذم اريدلا تاثانم ائيش اوطعي وا اوعي وأ مهتاوذأ اوصصخيو ناك هجو يأب

 « ينامورلا ربهلل هتاح ةظوفحلا مرملا يف طوقسلا ةلئاط تحت كلذو ٠ هكالماو

 ؟؟ ىف ًاري رحت -دايصلا مت متخ تحن سرطب رامةسينلت راوجي ةيمور يف معا

 6 ودلامءرب لانيدركلا - انثي ربط ةرشع ةثلاثلا يثو ١7284 ةنس رأيا

 ىتسلوه كيد
 أل امس الو ٠ هينيع بصن هلعجنو امادتوملا يف ركن رابلا كري رطااناكو

 ةريخالاهتيصو تتر 1175: ةئس حاتتفا دنءناكو هم.ج يف لالحنأب س<نا 7

 26 ميقي نا دارامث عمجملا رماب اهتيبنت بلطوهئاصخال اهرهظا مث« انلعو ًارس

 يلبرطقلا قمسا يروخلا نبا ايركز وهو نوطنا نارطملا ىلع هرظن ىتلاف هنع

 هاقرناكو ٠ لقتنا ايح ىلا هب قحلو هنطو رجمو هدي ىلع ىدتها دق ناك يذلا

 انارطم هماقا مث ٠ فسوي هاعدو 1284 ةنس راذا ؟؟ يف تونبكلا ةجرد ىلا

 هلءجو 171١ ةنسينادلانيرشت” ١ يف نوطنا سويلوي م .ءاب ةكري رطبلا ةيالقلل



 نانا

 رساعلا دمععل 3 ل

 لي تافاعسالا عاديا بصح هحاج ع اينامسا قموم هداحتتتسا ع - كريرطبلا 06 قدي كح

 اغر لئاسرلاب ةديفملا هتادابثرا ب ىوقعلا لال هثموادم |اا/ ٠ سدقملا عمجملا

 ىسركلا ةيامح تحت هلع. ريدلا عيسوت يف هتمه  هضارما نرع
 ٠84 هنس اان انارطم هثءاقا ب ةريخالا هتيصو سترت

 نيعوطتملاو --روُب آب مارفازامريدربخ ١١
 هيف ةماقالل

 ةفبانبلاب نويذلا. لع هماض دق اعللذ ةانثا.رابلااكرييرطلا اكو 4

 نملك : اذهل ٠ هتشرعلو 6 سد نم مفدل مه مارد ىلا هه ايتدا ادام هماع ةكارز 1

 اوهراشلف نواشللا زول نا دهر اهذاغ جح 3 ةديسل ةنائتسالاو ةولصلا نم رثف

 سايلا سلا ىلا ةينيطنطسُلا ىلا بتك : ةروشملا هذه مهتمهلاو هيلا راو نلا

 انا ااا رار قرر نها ناقنا ىلإ فاشل نإ لك وافد قايدش

 دئاوعلع هعالطاو هلوصو دعب و٠ 1787 ةنسذنم رفاسف ٠ كلما كلت ةعصاع

 الا كيس هنواني نارطب هل يشل وطلا( ىلا نيتك : ةئئاسمالا دالبلل
 | ا/رابا/ 3 ةررداكسالا ىلا رفاسف ىفدقالا ناخ ريما ايليا نابرلا هيلا لفزأف

 ه١ نانثالا لذبف دي ردم ىلا اهنم رفاس مث بهارلا هللاركش بالاب ىتتلا اهيفو

 ةدئاف ريبك اهل جع ني لف تاناسحالا عمج يف اهدهج ايليا بهارلاو سابلا سقلا

 نكي ادحلو.١أ 3 +.مشاعمو اهرافسال كيال هأعمج اف داكف رايدلا كلت هغ امها



 رضرفي

 35 رطبا نع ةيرورضلا تافاعسألا علعقي سدقملا ممجما

 هز.هره هسكودلا اهو ةقدْشلا ىلا تايقتلا نم نيتريما هللا كرح ًاريخا

 دكلملاو عبارلا سلراك كلما ةلالج ايككف ٠ ءزورومر اينوطنا ايلود هستنكلاو

 ١7 ع ا كلمملا قوت الف 0 هرخعب ادعوو فاءساب أماكتف هتني رف

 اهوا نيتريمالا ىل ىلاو هرب رو ىلاو هلا لثاس 0 رطبلا هنو 2 هنا هنلخو

 تغلب و ناخحألا هأ اواذف مهي همالك نا او هز اًقيضو هلاح فصو هلام امييلا

 ممل سئانكلا ىلا سيسق ةقفرب اهدلو تاسرا نا ىلا اينوطنا ةريمالاب ةقفشأا

 ثيح لاستربلا ىلا بهذو ليك ولا به مث(١) ةجاحلا ىلع ضافو ىئكام

 نيدب وم نيسادق كري رطبلا نيع دقو ٠ ىنمتي ناكأم لكابابلا ىئان ةرزاوم عج

 أعربت ف ةلمح 6 نفكر "الا افلا نيتنسحملا 4مل ُ اير ةفرشأار ديت : نأم ام

 ريدلا يف موبلا ىلا ةدوجوملا ةرخافلا ةي 1 ةلدللا هب

 مارفا رام ريد ءأرش افتأتس نأ : ولا دصقو ٠ سدقملا عمجما 2 ةعذو عضاوف

 اهبقفاوو كري رطبلا لكو ال رقم نوكيل كلذو عيب دق ناكن ا دعب هيمورب يذلا

 داعف يعسلا كاد قفوتي 0 ناش | ادد قى : عمجملا 5586 لل بنثللا» كرير طلا

 ةكلملا ة 5 7 مأب | 5-5 ْثسأو كد رمله ىلا  فقايدش سابلا سفلا

 هتك تقلا هللا ٠ فوت 0 ةفظوأاا هذه 2 هرم ىضفو ءاملعلا نه ناك هنال

 هباعتال اراك ذتانموي ىلا ريدلا ىف ةظوفح هتروص نا اهو ٠ ةفرشلا ريد ىلا هثاثا

 ١ ةفرشلا يف ظوفحلا كرب رطبلالحح نع "١ ةنس ناري زح "٠و رايا ١885
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 ور

 هللا دبع سلا متل فو خزاو روك ف ةيفاعلا ضعب ىدثها ىتح

 ةكربلاو ةقطرحلا نم َةلخلا لاني 121١ ةنس ةفرشلا دصق يذلا اوهو يخزالا

 قم ملتي ل بلح ىلا هلوصو دعب ةنكل ٠ ليال طنا انما سلا قم

 ا ا فكل هلا 2 ٠ هتيرق ىلا داعف اهزواحتي نا

 هتاح دسأ تاقدص عمجو لدوملاف ك 10 دادغب ىلا لصو ىتح

 ًاريقف ناك هنال

 ةلئاه ةعام ١785 ةنس لصوملا يف تثدح كلذ لالخ ينو 4

 هب تام سفيتلا ضرم ةعماحلا بقعو ناتسدرك ىلا برحلا ىلا سانلا ترطضا

 جاحلا راغ كلذ لع ةوالع دعا ةدنبكو انااا و ةلفاو ا ادكأا قلخ

 نم رما دروف اهلع ىلوتساو ةرصبلا ىلع برعلا ةرمج كب هلل 00 ع

 ذخاف ٠ هتب راح ىلا عع كس زهجي نا دادغب ريزو اشاب ناولس ىلا ةلودلا

 نايرسلا ىلع لصوملا كاح ضرفو ٠ جارخلا فاعضا ةتس دادنب يلاها نم

 نوجاتحلا رثكف ٠ هاوس نم هذخاام ادعام الام سايكأ ةتس غلبم مفد كيلثاكلا
 ىلع مهتنبكو ةبحلا لع نيقفتم نويكيلئاكلا ناك كالذ عمو ٠ ءاينغالا رقتفاو
 ءزاشإاا لاقل ةرداطلا 'ةييينكا وتلك" 8: سنغرلاا ناك + ظانشدلاو ةريغلا

 سقلاو ٠ ةلوتك ردخ سقلاو ٠يروخلا مسا | كري رطبلا هاطعا يذلا وهو لطخا

 0 هايم كو 00 لاقل هاك نيوصق لطو «1ىففاشلو

 و ةولصلا اوضقي ترا ُط ةبقاعيلا عم اوقفتاو انح قايدشلا نبا ناملس

 5 اونا لرد نال 55 يول ةيركملا لاذ :ناوادإ ةنارانلاب ةيمكللا



 ضدان

 ةسماعت مل مسرب و مهسوسي فقسا ىلا ةجاح يف مهنا نويكيلثاكلا ىارو

 افوخ مهقفاوي 0 أفقسا ةراشب يروخلا ميسي نا ءكريرطللا نم سلاف اسوسقو

 كلذ ذيع قنوزرك ثي روم كيسردالا اوطسوف + هداد فا دس نم جيل
 ةجاحلا هل نيبو كري رطبلا ىلا 175١ ةنس يناثلا نوناك ؟ خيراتب بتكف

 0 لصوملا ىلاوا نادغب 0 نارظم وأ فقس لسري نا ًاثسح سم ةروك ذملا

 ألو ٠ سفيتلاب ممرثكا تام نيلوالا ةسمامشلاو سوسقلا نال : ًاركنتم رضحبف

 ةرادج رثكاللا وهف ريسلا ةسادقو ةريغلاب هريغ قوفي ةراشب 5 رود ناك

 )١( ماقملا اذهب

 يوي رفزلا لكا تي هبعشا حسف ةبقاعيلا كري رطب ليخدلا ىتم نا من
 نيناعشلاو هراشبلا يديع يف كىسلا لكا فو حندلا و دالبملا نيب ةعتاو اعبرالا

 ليئاخبم ديسلا رماب اضيا نييكيلئاكلل كلذ لثم ىرجن
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 نار ا ع 0 تاد 0 عمتجاو 1 مهلا ' علا مف احلا 2 4ب 1
 كل 5-4

 ٠ تاعاس سمح ريسم دإبلا  لرع دعبب ريد يف هرم ناكو ير هوظلسلا ةشربالا

 د 0 عم ةسنكلا يف سادقلاب اهيف هل صخر 6 هنم لان ع هتاف

 ةلايدلا ةعص في :هدشري و سانلا ظدي كنة اتم ناكر انف :رواظلل

 :دءاوسمالا 17 مه امرت 1 ميلاعت ةسردملا نايبص نقليو٠ 0

 ةيكيلثاكلا ةسينكلا ىلا مرثكا ىوضناو ,مف همالكر ثاف
 يفوت مث ٠ مثوذح اوذخل ةرواجلا ىرقلا يف رشتنا نا نيدتبلا ماخاب

 نتاج الو “وك نسل ةاقازمانلا الخ قازلع | يقي لذ يروطسنلا سفلا

 قلمك حاقلاانا»*:اولاقو ام[ لآ فاك ومقر كيفما" نس قيد نم
 قرانمللا تشل حي كلتعاذام ىرتا» لاق لب لاب 7 .اجنرف 0

 كاياف ينَغ يعار الخ ام كل ادب ام لمعا : لاق ٠ 0 لاق ٠ كيلف
 ةيرَقْلا هله: لها كلادكتف“ ريموزوها ةيرق نم ئارلا ناكو.٠ ايحنرف هلعجت نا

 نارطملا لبقاو ٠ هنع لوقملا يعارلا ,متل دكا ةلا دي لع نيحأ دعب
 للا ةي ا  ةعتنرالم نابع طرد سقلا جرفت ةريززجلا ىلا احند

 نسحا هتمدخي ماقو هنن يف و 0 هلا هلاناو ليتار "7 لخدف هتاقالمل

 2 فرا يضر لب ' ةعني الف هروضحي سانلا 1

 دإبلا نايعا موتخو 3 كص ىف 3 تشم ا ةسنكلا

 تفنلي ف اضيا ةريز رد ركل 0 اان ناني شاملا تبل

 ظاتغاف يروطسن هنا احتح ةسينكلا يف لوزنلاب هل معم الو هيأ 1 هلا

 اورماو نارام ةسنكلا نا نايعالاو يذاقلاو مالا 0 : هلع هاوكش مفرو
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 م نارطملا 3 | كل همأ ل ىمار ّط مرما : لاقف ٠ اهميلستب وسيك

 يارسلا اذه نا ريمالا اهيا لاق“ يعرش لب اولاق ٠ يعرش ريغ ما يعرش ةسينكلا

 51 58 انرهما كلنا عم هءاحرتسا كل زوج ىرتا هقح تضبقوهتعب اذاف: كل وه .

 سلا اماو هدرطو 7 و نارطملا ىلا تفتلا هارق الف كصلا هل زرباف ٠ ال لاق

 ىتف ةئثح نفد نا ىلا ةءارجلا هب تغلبو : 1 و اهاج دادزاف وسكا

 هودوار ذا ىلا هنالبالكل هتثح | رك هولتو دا ؟ الاناكى شيش هل لاقي ديبش

 نمءويلا ىلا نوكربتي نواسملاو ىراصنلا لازي الو ءالسالا ضفرو هسفن نع

 (١)فرجيناي هل لاقي رناكم ين هحيرض

 ريلا ىلا ريم ا منغ ذخأيل ةري وجلا ىلا عير رلا مهموم يف من 3 *+أا يعار ر مدقو

 1 00 ةيقاعبلا نم 0- هباحاف ٠ هريغ راص اصاك جنز رف راص م له مماجلا هلاسو
 وع

 كتدوع ارارتغاو 00 0 ف 0 ذلا لوا وهك ا يعار نار رم هلا اهيا ودكيعس

 اودك أذ نيرضاح ةيراتوا ةخلاوح مه لاقي نيذلا ة رطاسالا نمر هن نأكو ٠ هل

 هحزر احلا ددحاف٠ * سمس هأأ اذه لي لع احرف ف اوراص موعدز ءاحم رثكانا رب :مالل

 ترب 5 دق : هل لاقف ريم ال ىلا هب يل 6 اصعء 4 ' ايعمس عفص تح نحسلا 2

 فلا فم ىرال كانا | مقا نالاف ٠ عب يعار 0 م ىتح كش دحي دحلا

 هيا دع 2 هنعطو هم نم سسملا ناس ٍسرخاف همداخ ل ف أ رأشاو ٠ يرعءاوا
2 

 كاد كادعو ١ اههلع ىَسَع ىد 2 معاذ ريمألا ةحوز هربد غلبو او>رفو هذادضا

 5 ب | 59 ثا 7 ١ 5 ٠ ٠ ٠

 سسفلا ةحلاعم يو سمع فلا ةمرعو يثاولا م 4عيشص ص ريمالا ملل

 2 حا كاذ سانلا لقا : لبق نم رثكا داشزالاو < ىلا داعو اما ىناعتف
 ا : 5 :

 هما اس يسم

 ةريزملا دلب يف ىراصنلا خويش ةياور نع ١



 م ٠

 اشاب نابلس احلا نع ةباينلا اشاب دمحو لستملا ,ةفيظو يليلجلا كب نام“ يبلوف

 ةمصاملا نم دوعي امير ليلجلا

 هرب اح مباح يدركلا كب ًادمش نا كالدو اهلا نيلسرملا قفل رق

 هل فصوف فئدملا هاخا جلاعيل 1 يلبانلا وفور روصنم يردابلا مدقتسا يدب زاب

 ادصق هيخا توم ببس هناب حلاحلا ىتداف هبرش نا دعب توملا هكردا ءاود

 ٠ هئاماف دارفنا ىلَع ىلصي ناك امل رجنخب يردابلا برض هلبق نم الجر لسراو
 مفارف ريفسلا ىلا بتك لصوملا يللا داع ايف دادغب يف ليئافور ىردابلا ناكو

 يف نييشوبكلل ةسينك ءانب لع تفرص أسلك نب رشعو ةسمخ همر غو كب ادم
 ةلايرلا كدت نايدسب نوكذملا ليئافور يردابلا/يفوت:ةنسبلا كلتا فو +: ةمصاملا

 دوعي نا ةقازركا سي روم يردابلا راعضاف ٠ طاشنلاو ةريغلاب ةنس ةرشع ىتنا

 نمي هلضاو :يئاليانم روضنم يردابلا بصملساو [ضيرم ناك هنا, مما قرشلا ىلا
 ١784 ةئس كلذناكو هنوكنا ةنيدم
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 . *نارظم احندي هلاتحتا 1310 وك نقلا سب ةريزملا سش ل5 -5

 هءيمجحج -كأذ دعب 76-35 كالا مطق--وسيك هاج -ةرطاستلا

 لصوملا هةقض ١1١18 هربعو يخزا نهاك ءادثها -- افاعسا

 ةلاح -- تاءارغلاو افاعضا جارخلا عمجو ةعاحلا

 صوصخم مه حيسفتلا اهيف نيئماوملا

 ةئجلاو

 ودرق ةريزج يف ةيكيلثاكلا ةنايدلا رششنل اليبس هللا تف كاذ ذاو

 كيلثاكلا نيريسملانم اهيف نكي ملو نيدرامو لصوملا نيب ٍثثو ورمح ةري زج ىهسأو
 ًاساهش نا ثدخل ٠ ةبقاعيو ةرطاسن مهلك ة يقبلاو ةينادلك تالئاع عبرا ىوس

 دمحم دهع "1 تالئاعلا كلت ىدحا رهاص ةعمجنب وسكا هسا اببل ا وطسن

 لوب ره ابعسا نويكيلثاك أملها .ةي رق ىلا برهف نولصفنملا همواقف عاملا كيب
 لهاو وه ةبحاف هب هاصواو ملاحللا ىلا ةيرقلا سيئر هذخا مث انهاك مرا اهيفو

 هدالوا نم دوا صر» اك ناكو ريمالا ةرايز ىلا ددرت نهاكلا قفطف , هسل

 همرتحتو سيسقلا لجت ريمالا ةجوز :ديصا ىتح ٠ هللا نذاب ىناعتيف هيلع ىلصي
 نم سانلا ليق“او هتيب يف سادقلا يقي ناكو نايبصال ةسردم حتفو مهبل

 قاقشلل نوبصعتملا ءاتساف ٠ مهنم اناج لحو ةسدقملا ةنايدلا ىلا ةبقاعيو ةرطاسن



 ظ ار

 بعتلا كب دقِقَو 4هت يمدق فسوب تيب يف لانو ةعاس نيرسعو عبرا ف

 قمؤملا«اشاب اادجالةنايييع ل ئشلفتلا !اشاني ناملس.ىلاولا ناكوا. 5+

 روص ونول هلاخو [ىهيسم اذه دواد ناكو يجركلا 37 دواد هتشاح صخاو

 دادغب نط ةسمس# ةيلصوملا الج ةاراع

 ايبكلا فلة هش أعفشف رمالا امهيلع ضرعو زيلكنالا ةلود لبكاو اغا راكرمو

 تامالعهف مسون هراظن الف هلا ةأعدتمأف هم أ رع ٌثَغتسيل هس ًارطاخم دادغب

 هرولخإ “لارتقلاب قلكو ا رضا لستملا اشاب دمحا ناكو هيلا هبرقف حالصناو قتلا

 ريزول ارمأف حت سقلا لوق نا ريزولا ةداعسل دكوي اشابلاو هل ىرجام صّقي

 قلطيو ليخدلا دقو درطي نا وأ لصوملاب اشاب يىدبع نزلا يداروب ةءاتكب

 يدارويبلا سو ةبقاعيلا عم ةبوانلا ةسياكلا ف لفض راغب كبل ةلالملا
 ركشف مز, ملاادومي هلو /)دضوملا: ىلا اشي, سقلا لحتصي نابءرماو هرادهلوجل

 نيتئام ءانجلا ط ضرف دق ناكف اثاب يدبع اما ًارفاظ داعو هل اعدو نمل هل

 نيطاتحم نجلا نم اوجرفن غلبملا عمجي ميهنم هوجولا رماو ًاسنك نيسمخو
 وسلا حّرس غلبملا ضبق نا مو هل يثري ةلاحب دودملا

 اذا نلصيل هراشا سقلاب 0 نوبلاطي ليخدلا بناوصا ناك انللذو

 ىلا دوعلاب مثرماو مهعماسم ىلع رماوالا احلا أرقف دادغب نم هب دئاع رادخوجلاب
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 مرش هيتتمدخ مكر دجخاو دادعب ىلا رادخوجلا داع 5 0 اعورس مولسرم

 يراو هلل ركشلا اوداو ةسينكلا ىلا هراشب سقلاب اوقلطناو نويكيلتاكلا

 (1) متعيفش ءامذعلا

 0 ف اا/ل5 ةنس باع يف ةيوبا 2 مهلا 0 م مهتيغيو هبعش ىلع

 نم جيسلا ديمالت كب كاف ني راحل تامالع ص ديال || نا ملركذو م رعماو

 ةلاسرلا كلت تناكو ٠ مل ضرع ام اورسيو اوحرفي نا ب هيلعو اهتاساقم

 هللا دبعو ردخو لبنس يمدقو مانيب سامثلاو ةسلا سوسقلا ىلا ةهجوم

 ا و ى دنه و ءاهحولا ند رسع ةسّمح ل فسويو همعلو ومعنو

 هوحأو مر لا كيع يسدقملا انلاو هدالوا ليئار يمحو قحساو ىندو ليئاربجو

 سأايلاو لم اجلا ادع دماولا دعو ماسر سح 55955 مانهبو : ىجتفو سدح ردح

 6 دسعو يكروك مانيوالدنق سالو مع 2 5

 لنراهر 1 أشم 0 لصوأملا ةبقاعي خبو أشاب يدبع نا م 3 اه

 46 اوحر رح .اوزع ء فقسالا كلذ ع م ايلف ْْ موجاعزاو سانلا سج 8 نارفعزلا

 مهودرطو نيبكيلثاكلا لع اوجتحا نجسلا نم هبعش رباكأ قلطأ الو ٠ دلبلا ىلا

 ىلا ةباحالاب مدعو مك اهيا ددرتلا نع وعن أهشاب ىدبع اوعنقاو ةسنكلا نم

 ن.ساودلا ةلتاغم ىلا جرخ هدعو زاجنا لبقو شرغ ةياّتس هل اوعفدي نا ىلع ميهبلط

 ١785 ةنس راذا ا, ىف هلاجر نم نوسة و هوخاو وه لتقف « ةيديزبلا ىنعا »

 لصوملاب ةينارطملا راد ف ةظوفحملا هملاسر نع 5



 يقل

 رمايعلا لصعلا

 هراشب سقلا جاعزال لصوملا سقم ىلا هرما عفر يف هدفو ةظساوب ليخدلا يعس ١1

 ًاحباس دادي ىلا هراشب سقلا بره--بعشلاهوجوو سوسقلا سبح -- هبعشو
 ةدوع - كريرطبلا دفو هدرط -- هفاصناو دادغب يلاو قافشا 5

 موصخلا درط - هسوسق قالطا ل فاش هراثب سفلا

 خيب وت ١18 نيدهطضالٌليئاخيم ديسلا ةيزعت
 ليخدلا با_صا نييلصوملا سبحو

 لصوملا لسرم لق

 بار كل لا

 ل أماا داع الل هنا : لوقتف ليخدلا كريرطبلا رابخا ىلا عجرنلو

 ًاقنخ التما هل ىرج ام هيلع صقوا ب دي ار بالما

 قار دما ل ولالا اشاب دمحا فا هغلب و ٠ مهنم رثثي نا لواحو كيلثاكلا ىلع

 موصلا ءانثا ىتم ثعبف* هدحو لصوملا يف محلا أشاب يدبع لستملا يلوو دادغب

 انا كتدع للا اباذملا 5 رف مهلمح لقرلا ىل || اناهر ١78 ةنس ريكلا

 هركي نا اوسمتلاو هوحتاف مهنا مث كيلثاكلاب ليسا ىلع مهقفاوي له اوسسختي
 هوتاو ىننلاب يصاعلا بقاعيف الاو ليخدلا كرب رطبلا ةعاط لع ”يناي رسم لك

 بهارلا نم ةصاخ مقتنت ناس اطي اكراطب نا هل اولاق مث م هديفنت لان نامرفلاب

 يف انبعش دسفا هنال ( َءاردزا 0 هراشب سقلاوه ) ورمشف

 ةعاط اوملحا يرق ل لفرلا

 ليئافور يردالاب عمتجا ليخدلا نابهر لوصوب 35 الف هراشإ سفلا اما



 ا |

 يف مثرواشو هقيقش فسوب هجاوخلاو فارصلا يبلحلا سايلا اجاوخلاو يكنودلا

 :برييلف هكما اذا وانيعالا نع ىنتخم نا اوأرف هموصخ رش نمصلمتي فيك
 نيملسملا دإبلا نايعاو يماقلاو يتفملا اودصق كيلئاكلا نايرسلا ةعامج نا مث
 7 رظبلا هفطخ لبق ىتم نا مك ١ را : رمح يدعت نم مهلا نوملظت

 ةموكحلا تاممح ةنتف عرزو اهريغو ىتم رام ريدو لصوملا اك لاوما سلتخا
 نار ثيل هلع در 6 رطب ليكاخيم ص قنح كلذ دعبو هيفن 1

 2 كر تال ير تيل يك الل ةفاعلاو لالا ل هان و رعراا
 كري رظبلا ةيعر نم اوسبل مهنا عم كيلثاكلا ناي رسلا نا محل اونيب مث ٠ لصوملا

 ةئسف ةنس ةيوبا ةامسملا ق م هل 90 مهف ىتم

 هكل ٠ مرماب اشاب يدبع اوضوافي نا نايعالاو يتفملاو يضاقلا ثدعوف
 نع ءاضغالا نكمي ال هنا يلاولا مهل لاق ليسا وز صن ىلع مالطا دع
 عاذاو ' ٠ ئاغ اشاب دمحا نآل أس الو ةلوؤسأ 52055 هلا قوطنم ديفتت

 تحت مهددا س لا وهو ) نادنزلا يف 0 0 هراشب سلا نا موصخلا

 كيلئاكلا سوسق ىلع اوضيقف طرشلا ص لس كل را

 اورفظي مهنا دي ٠ ريجتزلا سبح ىلا مثوفاسو رشع انثا م ددعو مهبعش 0

 قوقش يف ىنتخاف نيفرظ الماح “ راجتس باب نم بره هنال هراشب سقلاب

 ىلا لصو ىتح ريسي ذخا سانلا نم ةيربلا تيلخ نا الو ءاسملا ىتح روسلا

 ةراشب سقلا راغف فوأأملا دحلا قوف اهفاط ناكو ةلجد ره لع ةلطملا نيتاسبلا
 خفنو رهنلا ىلا ردحنا هنا كلذو سريلقالا نم هريغ هيلا هقبسي ملرما ىلع مزعو
 الصوف اموي رشع انثاةفاسملاو دادغب ًادصاق احياس اهيلعبكر وهبايث دشونيفرظلا
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 نما را قشور اذسلا ىلا ةروف ٠ هنعهشور ىلا شكوفظبري نا كزيرطبلا

 لزع اهسفن ١746 ةنس ىفو ٠ اهتعامح ةمدخ رصم ىلا باهذلاب سدقملا عمجما

 هعما رخا انهاك هضوعماقاو ريدلاةساثر قمهللا ؟شئرولا يسلق فسود نارطملا

 يفوت ةوووييشلا فهعض هأوق نذوا ىح توريس امقم وه كثمأو ميهاربا ةدفلا

 ا١الالؤ ةنس

 هِ ابجتتفا دق نوزيف ليئاربج ديسلا ناك يتلا ةسردملا وا باتكلا اما

 فسوي دنيسلا ةبان دهع لع امترادا يلو ىذا ناكف ١74 ةنس دعب قشمد

 ىلا لا نتا الرتا "ا رادأ سان ع اير هققش نوط" سلا نق

 وحن ك ةسردلا تانقأ ارحاع اًضيأ اذه ىضا الذ ٠يدادغلا الا فسوي

 قرر 010001 ككل ناب را دجوي مل هلال 17417 هنس
 نيلسرملا يلا اولا ةيكيلثاكلا ةنايدلا يف اوتبث نيذلاو ٠ اورثدني نا نايرسلا كئلوا

 نيينيتال او صا ,صعبو

 به ىتح ناورساب هتأزع ادا دك تام لاشلا 36 امو

 حاحا هنوبااطب اولسراف اع يرانا هلا م دا امسالو هتلاطل نويدلا تاير |

 هدعوتو * هم للملا نوضهي كانا هيلع اوأوح 0 مالكلاهل طظاغا مصعب و

 3 ءالكو اوقياضو للح ىلا 0 طرش عم هيلا روضحلاب مريع

 كارب رطبلا نيد اوفيل ءابرلاب مارد اونادتساف
 هداهطضاو ليخدلا ىتم رابخا هيلا دراوت' تناك : كلذ لع ةوالعو

 ةفرشلا يف ظوفحلا ريغصلا ليئاخيم ديسلا لش نع ١



 ٠ ! ذل ب ّ

 تاناهاو برضو سوبح نم مهببصي امو نيرهنلا نيب ام دالب يف نييكيلثاكلا

 يوذ مم ةعامج تراك نا دعب رقثلا ىلا مولصوا دق كلذ ناكو تامارغو

 هراغن عفرب نأكو هسفن ف راتحاف ٠ تاقدصو افاعسا هنولاسي هيلا اوتكف راسي

 يكل ينتللذا كنال يعم تعنص ًاريخ : رمزملا عم الئاق هيلع همه يتليؤ يمعلا ىلا

 هذه ناكف ' 1 هاياف ينملسي مل ثوملا ىلاو برلا ينبدا ابدا: كقوقح معنا

 مسوو هنويد هب ىفو اياب هل جتقو هللا هباحتسا نا ىلا هسفن يزعب اهلاثماو تارابعلا

 مالكلا ليضفت د امك ةديسلا ريد
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 ًأشرغ نيرشعب نيتنس ةدمل للا كلذ راجيا ص هودعاسو ديدجلا طب

 نادر رفرف نق هادب وبقز لكا كلن الا نيشرق مفدي نا ىلع ةنسلا يف

 ١/45 ةنس ىنعا نيعنادلا 229:0 انظف :اشلغ:هف اششن ناو ١/4 ؟ةئمم

 يعينشلا نوطنا وب سراف هعئاب نم ضراو شرح نم هيليام عم لها ىرتشا

 لك طاسقا ةثالث نيب هعفدي نا لع شرغ ةئام سمحو نيفلا غلبب يواطسغلا

 اهتعافشب هنال ٠ ةاجنلا ةديس ءارذعلا ميرم مدا لع اًفقو هلعجو (؟) اطسق ةنس

 ةنانانكاي موسرمب ةيفقولا كلت سداساا سويب ابابلا دياو ٠ توملا راطخا نم اجن

 “ل دطلا روع اهدار زان قلق: اخ رابلا كريبرظملا ناكو.لحت يف

 ةاجنلا ةديس ريد ةسينك يف مويلا ىلا ةظوفحم شو بشخ

 ىلا رفسلاب هصخري نا هماعم كري رطبلا نم وزوب بوقعي ساشلا سمتلاو

 0 ةداهش هلسو هل نذاف ةدحاو "ليا يانيم ماقا نا دعب هنطو ليد

 هلاةنالاطاةنكك را دلت يجزاي هللا اطع سفلا ةيمور نم ىفاو هرفس دعبو

 81 فلس داسلا ”اوماعي انالاب قدل نم نؤلاللاو ديبأتلا ةةارباكريارطلا

 ىلا هللا دل هجوت م - 1786 ةئنس ناسن 55 ىف ةرم لوا نرويلابلا

 يفرح لان ةيهلوم تدلؤو راقللا دقي رن» هدايش /ةائاح اازازلا هن ىف : تلح

 هبئان راح فسوي

 سآلا لما اذه داش نم لوا ناكو - ةفرشلا يف ظوفحلا راجيالا دنس نع ١

 اهخيران يلاهشلا فسوي ريمالا متخو عبقوتب ةقدصم ةيعرش ةجح بجومب كلذ "؟
 ١785 ةنس لوأيإ 8



 كرا

 هئاصخا ىلا يتكو لاما هلق نم ادج ليئاخيم ديسلا قياضتو 1

 هفقش هور> انح حاولا نم رم نم هذروو رسلت ظ هيلا اولسرأف ١ رهط سل

 نك 6 لك اهيفب أسادؤ نودسو ةعبرأ 4:ع سده نا ص أشرغ نوس#و ةيأئس

 كلذب اكص كريرطبلا ردصاف ٠ تاق ريدلا ماد ام ةنبكلا نم ريدلا ىلا يوضني

 را رع يش وو رحاب تارت يوحي رولا

 ريدل اناث وأ مثارد نينسحلا نم مريع ثعب و نينموملا نم افقو ةيعبب

 روك ذم ريدلا سيئر هلا مشير واو يسدق فسوي سوي روغي رغ ديسلا مغرلا

 كالتأ ىلا هرخات ىلع نارطملا بتاع هنكل : اهركشف هتمالس لع يناهتلا هل امدقو
 نا ىتح كلذ ىلا ةجاح يف ناك ا مغرلا ريد ىلاهئاعدتسا نع هيضاغت ىلعو ةعاسلا

 هتفئاط ريد ىلا همزعو هنم رثكا قش سنجلا بيرغ وهو ةينابيشلا اح نابلس
 هعوض نآعا تثدح توربب ىلا نارمطملاو هريد نا سئرأا مد ناتثالا رذتعاف

 ا ةنس يناثلا ني رشآ ١0 خيراتب هبتك كص يف

 قيلت ال .ةلاحي تو ريب ف هتماقاو ريدلا هلت لع هحنوو كري رطبلا هباحات

 نام وه ا#ا توريد 2 هنكم نأ رذتعاف 1 ةراحتلا هيطاعتل هما همأق

 ديسلا منقل ججحلا هذه نكت مو ٠ هنوةوش يف نايلس ريمالا لخادتلو هتصصا

 هيطاعتل الا نكي ملريدلا نع فسوي نارطملا داعتبا نا هلعأ هورج ليثاخيم

 فقسالا فقو نم ةيهور نم هيلا دري ام عانتقالاو ريدلا ىلا دوعلاب هرماف ةراحتلا



 ملال ٠

 هللا نا هيف مهنظ نسح ديا امو ٠ هلاادوابلوا نم قاكو فشقلا نشيعلا لعرب لذ

 ةريقف ٌءارمال ةعدق ني 0 ةفصاع ناكلذو ةماؤ هديب : لع ىرجا

 هدم ماما لايسأ اطيل ةالصب فقننات ةارساللا تناك لوح فتايشا تقاوم

 اهتداعا لع (ارماتلا 0 58 3 ءاملا تالذ تشر ىلص ايلف ٠ هيلع يلصي نا

 كر ولج الاز اما ؟! واو دادزاوءنئانلاولديستفا٠داللبق كيناك مك« تاضأتف ايل ىلإ
 لاقو لصف هياع ةولصلا هلاست ًاريرض الفظ ةلماح ينو هتدصق ةارما: نا ثدحو
 را تاع موو هذ رعبا كتاف ل ساما ليرات هامل
 اما لئاقطردب .لبفإزاىتف ةللم يقااوإ و راؤزاسكي .دامفلا ءينصضر اد ىف كرب ىطبلا

 لؤي, تاهيكلتلا ةاوجا نك ذتأ 2 لاق ٠ ينباي ال : لاق ٠ انديساي ينفرعت
 "كلنا ءاعن ميلا قرع هيلع ثيلصف_ كئابش تي افكت تنك جور اري وبع علف
 قيالص اوبال ,نيدلا )نا :مياجاف,ءارعاش, كغتافا رصبا :قالاو وهن انا: لاق
 60 خل ربط هناا فتن هتايلكتلل نعد نانا ف كبد

 مع بجو تحج ١ دما وع دع سم 1

 نائبا لاكش م خويشلا ةياور نع هورج سرطب كري رطبلا لقب هتايح ةمحرت نع ١
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 عبا لص | سلا هز

 ثاورسك يف ةفرشلا ىلا مهوصو - هيلا كري رطبلا باوص| نم رفن روضح | 1 ٠

 هارت رست فانسأ أ 1١١ هئم هباوصا قارتفا | ةفرشلاريد هدا :

 ريح دس مغرلا ريد سدئرو يسدف فيسوي كلا ةتاعم روك ذملا

 ةضهاتم 179 قشمد يف ةماقملا ةسردملاو ويلا اذه
 همورمع ب ليئاخيم كيسا نويدلا بايرا

4 

 عراسف ةبيرقلا ءاحنالا يف رشتنا دق ليئاخيم كري رطبلا ربخ ناك

 يدمالا يزوب بوقعي ساهشلا مثرصم نم اعجار هللا ةمعن سنويا نارطملا هيلا

 رخاوا يف هئاقفرب لقتنا مهب ىوأملا قاض دق نا كريرطبلا ىأر ايلف ٠ امهر يغو

 ناورسك تاهج ىلا هيف ناك يذلا حالفلا كلذ تيب نم 174 :سيفاثثانيرشت

 لحل اكلذ كريرطبلا بحتساف ةفرغ اهولعت ةدحاو ةرحح ىلع لمتشي ًاريقح الحم

 كريرطبلا هفلخو ٠ لاقتالا ةدس مدا ىلع اريد هيف داشو 1744 ةنس هيلا

 تو هلله

 نرافيطسا فسوي ديسلا مث ةنراوملا ىلع قري رطبلا بئانلا برح ليئاخيم

"١ 



 ايل

 لبا( لائاخت نايسلااديؤزبأ ) ةببدسنملا ردع كلا باشا اوعدخت' الو

 فغابم هل اوعمجو اوقات ٠ ةلماعم رش ؟كماع الاو ٠ ينوعيطاو ناطلسلا اوعيطا

 يروخلا و اودتكو هروح 0 بن ول مالك واح باتك عم 75 هلا 4. اوثعبو

 ؟ ]ندا وصق» هيفا لاتاغم دنسلا ىلا :باتكأ تيلطرتعز ليئاربج كا

 هللا ةمعن سامشلا هدلاو ةافو هلا اوعن مث ٠ هب هوب واج امو ليخدلا يط هبثك ام

 ناسل ن ءاانامملا انه ص هودعو نيسيدقلا لاقتا لقتنااةنارهل نيك 4 2
 )١( هللا ىلا هرما ضوف مث متغاف ' بعشلا فيفل

 ىلا ىلح نم داع دق هجاج سجرج سلا ناك 1784 ةنس ينو

 ىنقل انكو (؟) يوارلا لاق سوفنلا 0 ا قفتأو نيدزآم
 هيلا هاع دلتا سح ردح سهلا ريخي ليخدلا 0 0 حلاو مالكلا يف ةئطف أى

 ىلاه اي اويملا تدوإ هزياو مجبقلا 0

 "انا عما اورو قاالال ملا قتنلا نمت ذعا اه كسك خد ماحلا لاقف 5

 امنحنل ْق ناسدقب نالصا سمعلاو سح رح تملا لو ىز هتالق ىلا م ف

 نا اناوراةغلا ىتح مههنم ُُط لخللارس 5 الل | ب ةلايروهدي نماناو

 مداخ عوشي سامشلا : و اهيف ريبكلا ديعلا ءاضقل ع رايد ىلا اولقتنا ممم ةثالث

 امثاب يدبع ىلا بتكف ٠ سجرج سامشلاو ٠ ينخاز عوشيو ٠ هراشب نارطملا
 معه نادثاتلفاف برها ىلا اوك# ةلسنسدلا | رعش ايلف 1: موبداوي و مملع ضبفي نا

 ةفرشلا ةناخ يف ةظوفحم ةلاسرلا ١

 ١١1١١ف.لئاخم دما ىلا و دنع انه نمانلا امس الو نيدرام لئاسر نع ؟
 نازي زج

 االم١ هئس راياا و ١ ل8
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 ينام 0 مأيا ةينام دعبو ريجن زلا ضرع يف حراطف يخاز عوشإ ىلع عطل

 هليبس قلطأو شرغ
 سلا نراكق نينموملا جاعزا نع نيدرام يف ليخدلا باعصا فكتي لو

 هبا ىصا نم نينثا فقواو ةجاج سجرج سلا تب دصري يبوقعيلا ىنغلادبع

 مهب ىشو دحالادبع نارطملا مهفرع امو ةولصلل كانه ىلا نوبهذي نيذلاب هافرعبل
 لوليا 1١ يف ضبققهقيقش عابتا لع مثربجا اذا شرغةيامسمخب هدعوو مملاحلا ىلا

 فرا ًارما مهليبس ىلخ مث مايا مهسبحو امهتعامج نم ةرشع ىلعو نينهاكلا ىلع

 أدتراو ايد امها عاذاو ةهدلدع نينهاكلا نارطملا داو له الادع نارطملا اوعيطي

 ىضاقلا نأكو ١ انعذي . ديعولاو دءولاب هيلا امهءاذتحا لواح نآكو هيهذم ىلا

 هعما ديدج 1 احب اذا امهعانقا حلاعي يضاقلا نراك اهنيبو * هيلا اهل راف هقفاوي

 دفناو نيديصن يف ماقاف درا 6 لوتيل دادغب يلاو ندلنم لبقا كب ىسع

 كب ىسيع اهلسرافمهسواور اوعطقونيفظوملا نم ةسمخ ىلع را اولا اطرش

 نونموملاحاتراف ملا تودابلا 0 مث روك ذملا يضاقلا مهتلمج ينو دادغ

 هتمشد 1:رانبلب يرقفلا هاو 100 ليث اخيم ردا ناك انو | 1

 ليقا ادص ىلاو نأ تالذو نا مهل نا 5 5-5 هللا 1000 كناد

 تيسر ا را نارا ل لا
 كالملاب اونقيا ىتح اد يلاهالا قياض ديدش ءالغ برحلا بقعو ليجلا غي

 كلذ ىلا نأجلو دودجلا هجو نم لحاسلا نم بره ةبهار نيسمخ نا ثدحو
 ع -

 هتماقا دعب ع نك هلخ نا ىلا رعالا هاملاف هب ذي كَ رطب ا ناك يذلا رب .دلا



 لا

 سدقملا عم ا ا عفر 3 ةعيسلا ىف يف اوسدقي نا اهدعب مث ذي الو الاو

 ةفقاعيلا 0 ١ لجر ما اذه يبدع دقل : لاقو ىسدوم نار طألا 0 ىوكشلا

 ةماسرلا دعب نم 3 لصوأملا نارطم هنا ينمو ا ىلوآلا ةرملا يل هتيحاوم ُْق هنأف

 كيب 6 يع 1 رطم هتمأسر أماو : بلح يلع ع 0 ةكأأر رطبلا

 :انا رطم ةهماقا روطلايل أها نم اناي رن 2م نا فرع ا ا كلا كر رطبلا

 دادغب و لصوملا ىف ةحيه ىذلا قاقلا ادع ام اذه

 نارطملا ىلصوانمدق ام ىلع ليئاذمكري رطبلا باحصابره نااملو 1

 مر شرواج هتففربو ١0 ةنس ريكلا موصلا ءىدابم ُْق نيدرامىلاد>الادعع

 00 را هناا لاق قبلا رمالا ناهرفلا لمحت ىلإملا تابلا
 "نكف ٠ رارفلا ىلا أ غايفتخا اعنا هلليقف همعنو ىسوم نيراطملا نع ءيش

 ىدلو٠ةشللا ىتمنارطملاوشي واحلا 9 لصو 118 ا كرك ادكر ديلادع ع نع

 - طألا دصقق ٠ ةيداعلا ل م 84 4معل سفلاو ةراشل 0 بره 0

 0 0 ل 5 0 متل تا يتفلاو ىضاقلا ىل 8 | «ملسراف مث مثرع

 ىلا روهمجلا لصو الف ٠ طققف لاجر ةسمح تسوس منم ضعي مه نييكلثاكلا

 يضاقلا 0000 10 كارلا | نأ الفلا دعا يضاقلا رما ةكحملا

 اهنا : مصعب باجا : ىنمملا 5 همعنو 5 اة لاسر م دارم لا . موصخلا

 :اهريغو لصوملايف انحفئاط اف ادق دقو جحارف ءالوه نا : روهخا حاصو ناب راه

 نامرفلا َْق 6 ناي رس ءالوهو ةقاعب متن : لوي وضو مدرطو مهعشو طظاتغاف



 م

 (1) نيروسكم اوجرشن مويلع 2 قح الف

 ىلع نومزاع هءاقفرو دحالا دبع نارطملا نا يتفملاو يمخاقلا غلب مايا دعب و

 : دادُهغ ىلا باهذلا نم غدصق | 0-0 الاؤو مهايعدتساف ٠ دادغب ىلا لورألا

 لصوملا .صخت نامرفلا اذهو ىضافلا لاق ٠ 37 ٠ نامرفلا اذه ريغ مدنعأ
 اوسقلا مبتكر ومام كلاذك اثاو شي واما لاقق * دادغب يلا هكح ىدعتيالو
 ثيح ىلا اوبهذا : ىتفملا لاق ةيفاو ةرجاب ينودعوو دادغب ىلا مهقفارا نا ينم
 موق متنا امنا عرشلا ين قح كت شي مل هلا يلاولا ةاعس ىلا بتاكل نينو مش

 متم م” كيلئاكلا نانر موس ا ءارإإلا مي دصصق رارشاو نوي وف

 0 ءالكلا ذه شيواجل | معالق“ عب مرن 058 57 اري ورث تسمماف ًاقباس
 ةموكح ىلا اباتك ىتفملاو امالعا يضاقلا بتكو ٠ فرصنيل هترجا بلطي
 دحالا دبع نارطملا لحشن دعتو ءارتفا 0 هذه _هرااملام ئدراف

 ماهل اهملسف ةلاسرلاو مالعالا الماح شي واج ا هعبتو اًيئاخ نيدرام ىلا مجرو

 فرو همش رع نطل اعف ناك ةيع اكو هد رجل بالطو

 (؟) شي راجلا

 ىعاسم تطرح ملف . دادغب ىل]لمه 3 رطبا بره ليبق قىرح أم ازه

 9 ليئاخيم دسلا جورع اننا نيياحلا ىلا ه1 هادم هحو : لصوملا ]أ ليخدلا

 ةيرونلاو قدزلا قوقح انل اولسرأ :لاق اهسفن ١,784 ةنسيف ميلا بتكف تايب

 اهريغ نعو ةفرشلا يف ةظوفحم يهو ١784 ةنس كريرطبلا ىلا بعشلا ةلاسر نع ١

 ١785 ةئس رايا ؟ خي راتب سيروم فسوي يردابلا ىلا هيمورب ناكيندوذلا ريد يف

 ةفرشلا ريد يف ةظوفحملا 1784 ةنسناسين ؟؟ يفيلحلا سجرج سامثلا ةلاسرنع ١



 ا

 سواسلا لصعلا

 لصوملاو نيدرام يفىننلا نامرف ةجيتن ١ 07--كري رطبلا باتحا تاتش ربخ 7
 هجاجنبا ليخدلا جاعزإ ١5 8هيلاهدلاو يعن -ةاجنالنيببلحلا ريبدت

 مريغ هجاعزا - هل ركحاحلا باوج -- نيدرامب هليمزو
 اح بصنب ةحارلا - نيدرامب مم ركب رايدب

 دب 9” ةيلر كردح ١ ه5 --دي دج

 هلا بل

 ليئاخيمديسلا اوسرك اوناك نيذلا ةفقاسالا دحا همعن سنويا نا مث

 أب ايلف رصم ىلا هجوت مث بلح ىلا نيدرام نم برهي نأ نم نكمن ًاكري رطب
 هولبقف ايشارو قشمد ىلع انارطم نط ىلا لئاخغم دسلا

 هللسإو بوقمي هعسأ ناك ناك هلق ١ سالو, مئاقلا ناكو -.ايشار ءارما ظسوت
 يهاربا سيهتا فقسالا سويا نارطملل اهتثاو ناري زح ١ ههخن رات روشنمب اهنم

 0000 25 فاعلا هيام كح كلا لإ لضوي ىحي نيدرام نم ىدصلا

 ف ىنتخاو ني درا اغا رداقلا دبع ىلا عابص ىسوم نارطملا اجو مهلا دئراو

 هدو هر ىلا لئاشرر. لماع عاس يزب بره مت ٠ هتب يف ةملظم مرح

 0000070 ا ]1 نال اق يجز ىف نونمإللا ناكو العار

 0 1 0 دا عر نقوم نارطملا انهف كرير طلاب

 نايرسلا اهبعش :راكو ٠ ةلئاع نيناثو ةئام اهلا همودق موي وخاز ىف
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 مفاد داركالا ءارم 0 اهدعبو : ةلئاع ةثاعبر 00

 عانس 9 0 ىلا مدا ءءادتها نا ٠ ْ نانا 20 ًاماَسلا

 ترا دعف ٠ اهج ايكلنكت |( --- يفو ا .ةنسوينيدلسأ رك يردابلا

 ُغِ لزنو لصوملا ىلا لقتتا وخاز يف اموي نيثالثو أدحاو ىموم نارطملا مافا

 ام فرصت 57 موي رشع ةعبس هيدل ثبلو ينادلكلا دزمره ساهشلا تيد

 تندشخ ةيبمايش ةهدع مسرو لصوملا نارطم هنوكب ىئدا هنال هفح * ره نسل

 تا 1 .٠ مهلبق نيدلا ةسفايشلاو مهعمر نيذلا راغصلا ةسمامُدلا نيب ةنقف

 ىلع قشمد ىلا رفاس ًاريخا ٠ نجحسلا في هوقليل هنودصري ليخدلا ىتم راصنا

  نزشمد نمو ٠ سويسنجيوفو فسوي نييلمركلا نياسرأا ةمهب رفقلا قيرط
 داهطضا نمابره نيدرام نم القا ناههار هيلا مضنا اهيفو بلح ىلا لقتتا

 نم اموت نابرلا اهرثاب قل مث هجاج سجرج نابرلاو ايليا نابرلا اهو ليخدلا
 يف هنابهر ثعبف ليخدلا امإ سانلا نيعا نع نيبجتحم بلحي اوماقاف ركب رايد

 فسوب نب سح رح هما أباح ًاهار 0 لسرأف مهرابخا 4ع ترامطف 2

 ا ىركس < مهبس يبحلا بعشلا يذؤي و مهيلع ضيقلا يتليل رايس

 نأ ليتم كا ري رسبلا لابس نا ىلإ هر اسجل هب تضف ىو« قارعلا نآل اس 8

 ضعب كلذ ارج نرم ثدحو هديري بعشلا نكي لو بلح ةينارطم هيطعي

 رايا ١١ خي راتب ةثالثلا نابهرلا ىلا نانبل نم ليئاخيم ديسلا بتككف ٠ سجسلا
 : رضحي لق لواعم توريب وا سلبارط قب راط ىلع هيلا ريصملاب مثرمأي 1188 ةنس



 نكات

 ىتح نيموي مهعم اوال نيفشم ةاننانا "ورجل اعنساو اريج 0 اهكمو 60) مت 0

 اردعمعدت قشمد راوجي نيملسلل .ةيرق ىلا نيناعشلا ديع هليل تبسلا موي اولصو

 كريرطب نم ل ةنيدملا كلا لوخدلا يسبب ومال و هك ف دك أف مبلبقي 8

 لل مدخاف مثدحا ميلع نح نيموي دعبو ٠ ةيقاعبلا نارطم وأ نيفاشملا مورلا

 نال! نمور !اواعحاف 'قشمد نا هو ةعاس فصن دعت 51 نساني ةي رق ىلا

 ةليأ تبسسلا موي اولصوف لبجلا قيرط ىلا مهذخاو اري ازكي الجر هللا رس

 ةرلف قد ءوخل 03 انكي برق تاسش ثتدد هب رش 0 ا ةنس ةمايقلا دبع

 ُْق مهوب راحت , 0000-0 ا نيع مأر ارفا رام ريد اهيف ىلا ةينابشلا

 اماعط مل اومدقو مهاوشم اوم كاف مهيلع ةقْشلا ىلا هي رقلا لها تن 17 رةلاح
 غابو ١هه

 وهو 8 دقواف ٠ مغرا نيع مارفا زاسزتد ف نييسملا ّط ايوةدسم ريمالا

 ديدلز لالا ف هوعدياملا سريهبلا ىمدق فسوب ديسلا قيقش نوطنا سقلا

 لاقو ةوعدلا ضفرو ةتفئاطل_ ريد ىلا ب رغلا هوع دب ب هاراراقللا ُُط قشو

 حل ةلأثن هلمم نه ثعبو + فيم لك فنا دن ةحارب 4ف معي الحم ىلط هنأ

 هلاح نع أبيف هربخم س دقملا ممحملا سيئر

 ليخدلا ابقحلا يلا رارضالا نم * يش الع *يراقلا ل حب ىأو 0

 2 نم «ناناكدك رثفد يف اندجو 5 هفرصأم هل م رل و لما كارير طلاب

 اذه ناكو - كري رطنلا مودق ربخ ةنايمشلا ريما ناملس

همودق ىح ا ة/دكملا ةنس يناثلا نيارشلأ ر ىلا 11 اح نم هحورخ
 .٠ لق لآ 

 ما

 يربعلا نبا خيراوت يف ةدلبلا هذه مسا ازيك ١



 م”

 د لصوملا يف هفورصمو ٠ ةهاش فصنو أشرغ :526* نأكف ١ال84 ةئس

 (ثرغ 5آآ0 يلم ميس لعو كيب ىسيعو اشاب دمم هيخاو أشاب ناولس يدروأ

 رس ازو٠ فصنو قاوشرشعو 64 عومضا ٌثيح نمو يقاوش رشعءو

 أفلا ريقع انثا..كورضللا ةلمج نا دو شورغ ةعيراوت ذئموي نهذلا لاقل
 بهذ ليفاثم ةعس و ةناعب رأ و

 2 اليا
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 "كتبف ةمصاعلا يلا ليخادلا .دفو لدو كلذ لالخ كيو . .ءاه؛

 ردصلا ناكو ٠ ايادحلا مل مدقو رمالا ءايلوا دصقو مهتدعاسمل نمرالا كري رطب
 دا اياب تم ارإا دوو ديف امو ابينوتل يشنلاو دادلب يلاو دعو دق مظعالا

 ٠ اهرادصال بولطملا غابملا عفد نع ارجاع ناك كري رطبلا نكلو ٠ ليئاخيم

 كري رطب قفاوف داعمظعالا ردصلا نا لب ححجنب لذ انام اهلا صحتسا ريفسلا لواحو

 ةيخلل رخال ودب هلانا فللذو هلئاوا نكارشارمالا ستاوا تاكو نمرالا

 ددع نأ عم م مهلا دودح يف ناو ةملق ىلا هقافرو ليئاخيم كرب رظبلا ينعا اصخش

 :ايلارول هك نامرغب متملا كلذ * انما قاب الرا مهيفن بولطملا

 نييكيلثاكلا ءاقدصا ربخاف يدنفا نطصم هعما يللاعلا بابلا يف رادسبكلا ناكو

 ا ري كارول "افاق: قوانشعلا قهمقلاوأ وان زذلانيظقنلا اولغافاةدكلاب

 همعت نرارطملا مثو 5-5 انياط قل ااو يور عم ع املا

 راق نافلاو تافشالب نتيلاوباتك ىطوج نبا قابنعو قابؤحا ةظشرازفملاو

 )١( لطخا

 دوعأل ايهتو ١784 ةنس طابش ٠١ ىف نامرفلا دحالا دبع نارظملا لتساف

 ل نر يالا يراد واهلا نراك نايل
 71 ا اكنلا ىلا لونك" لب كلذب لصوملاب ينمودلا لد رمال يئافور يردابلا اوربخاف

 لفنانة ا ضرمزالا ؟ندس دق نكسفواملا قمرالا كرب رغب يعسب هنأ ليئاخيم

 ىلا ذيل ر بلقن ليلق اعو نامرفلا رع نسال دلع نارطملا ناو هتشاح فاو

 ةفرشلا ريدب يثو ١784 ةنس طايش ١١ يف ةمساعلا نم ”بد سايلا سقلا ةلاسر ١
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 رارغلاب ظوفغلا 3 راعبلاىلع اواو رعد دقني ةلودلالبق نم لجرةيعص دادغب

 لأ بتك ونمودلا ىردالا ل ريخلا لوصو لاحو دادغب ١ ىلا. 1( اللحاع

 هنفن لها كرير عدلا | ىىدتداف ١ رطقلا لولح لبق برهلا ىلع هنحي كري رطبلا

 خيش كريرطبلا نأ يلاولل اولوقمل امسانا |ءأ ودسولو ًافاعسا | هل اوعمج نا مهاسو

 هيلع ءانبو ٠ ةءاربلا ةقفنل ىنكي ام هدنع سيلو ةكريرطبلا يف هل ةبغر ال

 حمو هتخوضعيش ىلع يلاولا فارتف ءاشي ثيح ىلا بهذيل هليبس ىلخي ناس مدلبف
 هذيمالت نم نينا ليعمل رهشأ هعيس أهيف ماقانا لعب دادغب رداشل برهغلاب هل

 يلبرطقلا فا يروخلا نبا اي ركز سامشلاو يدمالا اموت سامشلا اهو

 ىح نيععاس كفار نيلحار اررانو برعلا ةسزب اويزتو يدمالاب فورعملا

 لوال اوك رو ب بهذ ةيامب اهورحاتسأف رب سلا ةعب رس الام او | هلأ عضوم ىلا اولصو

 نعسلاو ذدالا ن ٠ لبق 00 1 د ل قام هر

 57 ا اري 2 :نيلا سلا بلر ءلأ و هد را يو 3

 رهدد ىلا اولصو 57 رشع ةسم ردسم لعبو ' ةيدوالا صعب ُْف اورهتحا مهم

 بوك رااةموادمل مذاشنا تيمدو عوجلاو رهسلاو بعتلا متانضا دقو اذ ىنري ةلاحي

 مادق ف كاد بسلا 5ر ١ ع اوعنتماذ بويا عباتي قسشمد ىللاو نااو هك لق مب اذاو

 ءارذعلا ع تسغتسإ ّ ا 1 لهبو - 5 طلا ناكف ٠ عوجرلا اودار أو

 ةدإب ىلا هإمج هكراو مثدحا هيلع قفشف هو هربا نا نحملا باعصا نمس ميو

يد ةضاخ ليئاخيم 35 رطبلا ىلا ليئافور يردابلا ةلاسر ١
 ةفرشلا ر



 من كن كا كرا سلما ش5 2عست
 كمكلا اهلاو عدلا نوككلتاكلا'نمَس فدع ىلا رابغ تابت" ليطشالا
 وهو مثدحا نكمتو ىهحرسو ياكم ذخاف مهليبس ىلخيل نيدرام ملاح ىلا

 لصوملا ىلا لزنو تاعفد كة 3 دعب برهلا نم وزوب بوقةعي ساهشلا

 موضع نا لاقو هئاقفراو هلىرج امب هربخاو هلعم كري رطبلاب قتتلاو دادغب ىلا مت 6

 هقيقشو ليحدلا يعسب كلذ لك(١) تار عبس ديدجلا ملاحلا مايا يف اومّرغت
 لضناإلا دنغانإ للا

 لضؤملا ىلا هتجوتوب ئلمركلا سو طانغأ يرذابلا لع كلذ قشف ٠9 ١

 فها نرف لاصحتسا يف _ عاس ليخدلا نا مهيلع صقو كري رطبلل ًافاعسا ممجييأ

 ىلا لصوملا يتم نم ةيصوت باتك اوذخاف ٠ هئاصخاو طوبغملا كري رطبلا ىننب

 ىنل الارع ةوالع بهذ فلاب هودعوو ١ا/8* ةنس يف فاق ناد ف ا ازعل

 1 والم اتمالق 00 رطبلا ترامرف لصحتسا نا اهم هودعو اوناك يتلا بهذ

 كب ىسعو هقيقش اشاب دحا طسوت بلطف ىلاولل نييلصوملا دعو دادغب ونماوم

 رادسللا رد افذلا اويازقطو سجال اويلي قر اهتم وف ةنلطلا كبار هلك و

 رقف هءاصخا راشتسا مث ريخلا هيف ام همبلي نا برلا نم دقتساو ةرماب كري رطبلا

 ناكمالا يف سيل كلذ ناب يللاولا مالعأ ٍلَع يألا

 ذي كذلرا يشف ليخدلا ىتم ىلا رابخالا كلت ةقطارحلا نمزالا لقتو
 ين ب لعينمرالا ركب رايد نارطمب عمتجاو هيدي نيب نمطوبغملا كري رطبلا

 لب راعقلا ايليا سقلاو نارطملا هاخا دفواو هراصنا نم رشع ةسمحو كري رطبلا

 ةفارشلا نبأ يف ظوفحلا ليئاخم نئثدلاا لج نح..ل
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 ياو مزعب هملعي ابيف ةعصاعلا يف نمرالا كري رطب ىلا لئاسرب .يلصوملا قحناو

 لصوملا كيلثاك جاعزا ىلا همزع هه 6 < ني روك ذملا ينأ | ول هيتس و دادغب

 ىلالصو الو . 5 هنأر حاب 4نع كوذبل هّنعبو هفهسأ وزع هك 008 رظب نامرف رس

 : اح اشاب ىنطصمو اهرلا ىلا نيع دق اهيلاو يبليلجلا اشاب ناولس نا ينلا لصوملا

 انكري رى رطب اوصع لص وملا ناي رس نأ : : كلياق وزع هيلعض رهف لص ول نيع دق اهزلا

 مر عس 926 ميحمأه نوقلح مموسفو ايايلا نومرتخح من أهو 8 اوحنرفتو

 0 ا ل ,ي زتاللا يل لكا نوالحي و ليلك اك

 هبعش نم _رفن ىلعو ميا ءراشب سقلا 1: بل اوقلاو سئانكلا نم

 5375 ةكمجلا يف هراشب سقلا فقوا مث ءاوفتخا ةيقبلاو نجسلا يف مثوجزو

 ناهرلاو سوسملأ ر "ابا | انما اباملل ا روحا نا . : العاق محم * كد 2

 ةرصأا لحالف ىت ي ماه يف ةقولحلا ةر . ثادلا اماو ٠ فيرشثلا ليحنالا ةيصو بسس

 هوعدتساف 57 هل نيلسلإ سس اما م الحر ىعاو يقارصنلاو سل نا دقو

 ةبقاعيلا نم نيدهاش ىعتو هلك | الف ريزنلا م اماو لاق ٠ هراشب سلا اوقدصو

 أ دكاو هلوق ند مويلا ىلا همساب هتلئاع ةفورعم بويا هعما خيم راجن امثدحا

 8 رورشلا باتحاو 9 ةداع ص سانلا صرح امناو اهينرف فل ةداشل سهلا

 . مستملا مدر امو موصخلا لحشن

 اولا مهقلطاو ساكا هرسسع م ع _ هآيا 0 مد كلعبش نو يكل اما

 دخاو ىلع قهشد 0 اضيبا ةسللل أ 0 قمل ل أف : انومرغو انوسحو انولظ دل لستلا

 )١( ١المك ةئس ةسنكلا 5 مثدرو 5 نساك ةناللز مهنم
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 ةاتم ار ا لو رش الا هوأدا ىلا صدتك دق بلح ةطرغابملا ةيقنلا ليصتق

 كري رطبلا ذاقنا كيس لاجمتسالا ىجي هنااوررقف ةيعملا ىلا مضناف كري رطبلا

 رفسلاب كري راعيلل ةصخرلا نيحنمتسم هفارص اغا بوقعي ىلاولا ىدل اوطسوو

 نيرشعو ةسمخ كلذل بلطو هملخي و ةءارب هأ لصحتسا را وأن هنا لاقف

 ةعدنإ لش رغب كفل

 ف ا و ظعي كالذ ل الخ ىف ناكف كرير لا اما

 نابهزرا .ةئالثو رام يد ديمالت نم مرار جاو نعا ىنادلك ننقل داذب

 سانأا تناك كلذأو ٠ ةرصملاب ا يق كلاتلاو ةيايعلا ناليجم ناثا نيدلمرك

 همالك عامسل اجاوفا رطاقتن

 لاوو!نإ وام اح دصق نم ارتي لذ هقيقشو ليخدلا ىتماما

 مي راتب ليئاخيم كريرطبلا ىلا هبتكام كاهو نيبكيلثاكلا جاعزال ركب رايد
 لاق ليخدلا ىتم مع نبا ودنه انح سايلا ناشلا اذه ىف 178+ ةنس ناسن ه

 هيسدمالا ميهاربا ةبحص ركب رايد ىلا ريبكلا موصلا ءدب يف ليخدلا هجوت دق »
 لع !ائدنع .لاثرال تاي نيدرام ىلا موخا دحألا قع نارطملا عجرو اهئارطم

 ف ىكيال ينايرس لك نا ةعيبلا يف ىصو حصفلا مايا تند الف نييكيلثاكلا
 نادلكلاو كيلثاكلا' نمرالا :ىنارطم محلا لا قو ةالشب [شفاغإ ةيتافيلا ذيع

 رما هغلب امهيذأوي نا لبقو يللاولا امهسبخل 0 هي هبعش نالبقي امهناب

 تنزا كتعاج عم كمان لكما لاقو نينارطملا قلطاذ هبصنم نم هلع

 مهنال نادلكلا ىدل مصفلا اوذخأي نا كيلثاكلا انتعاجل غاسف هيلعو ٠ كسفن

 دادغب نم لصو ىتح ةسينكلا نم نوجرخي اوداك امو٠ ريما لنوسدقي



 م

 كلذ نم ردكتف هلدب اغا دمحا يراص بصنو َ 0

 ذختاف ةعيبلا لخدي / و هتيالق ث مويلا كلذ ىضقو دحالا دبع نارطملا

 « اوزعتف ةينابر ةيانع هتفياخ بصنو يل ولا لزع نويكيلثاكلا

 درطو ةمايقلا ديع دعب لصوملا ىلا هحوتف دحالادبع ترارطملا اما

 ٠ سايكا ةرشع ممم رغو مهرباكاو مهسوسق سبحو سئانكلا نم 00

 0 0 كيلثاكلا اما ١ ةري زجلاو وخازو لصوملا يف هبعش مارد ع

 دادغب يلاو ىلا اوبتكف بوبغا مكدير ا يمل نياتكم

 يلاولا مثدءوف .٠ ةكرب رطيبلا ةءارب هل لصعسا اذا يهذ يتئام نوعفدب

 رما لاصتتسا لع مزمف هسيساوج نمرالا ةلطساوب ليخدلا لب ىتح ربخلا عاذو

 هئاصخا ىلع ضف احلا ىشرو نيدرام ىلا داع مك نمو ةءاصخاو كري رطبا ند

 سوسق ةثالثو نارهرلا ايلياو اموتو ىموم نارطملاو همعن نارطملا و كريرطبلا

 ترطب هتلر را ل ل

 نا سبجحين نا داراو ليجنزلا نم“ ىف 0 مهمسحو ٠ فارصلا فسوي

 ناك روكذملا نارطملا نال رسجم ف هتسنك يف ,ولبقي ناك مزال نمرالا ةنارطم

 اما هنعافعو الام همرغف دادغب ريزو اشأب املس نم نم يدارو 0 اا صاح

 يف دنجلا هالخو شرغ ةيامسمحو نيفلا اومرغو الف مهنم لك برضف نايرسلا

 مثوحرسو اوب رهي الل ءالغك مهنم اوذخا مث غلبملا اوعمج ىتح ناخلا

 ةنبهكلا لع ىوكشلا مفرو هتاكح ىلا ليخدلا داع ةزيجو ةدم دعبو

 مههركا 3 ماو هر ليلكا قاحيو هتيالق ىل أ ميقوسي نا هل حيباف نييكيلثاكلا

 فِ مهسبحو نارفعزلا ريد ىلا مهقاسف اوعنتماف نيعب رالا ةءيب يف ةالصلا ىلع
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 1 سماخ ا لصعلا

 عامتجا دادغب ىلا هلوزنسهكالها يف هموصخ ىعس-س كري رطبلا ةاحن يف ةلصاوملا يعس
 رغب سف 1 حصفلا ةصرفب نيدرام بعش موصخلا جاعزا | 86« ل هذاقنال نيئماوملا

 كري رطبلاذاقنال مةواختمو نييلصوملا ةمه -نيياصوملا مهجاعزإ - كاملا لزعب

 كري رظبلا باحصا هجاعزإ  هباعصاو هيفن يف نامرفلاصحت ا ليخدلا مزع

 ف 6 نارفعزلا يف هايا هسبحو هقلحو م مي رغتوةسمامشلاو سوسقلا هبرض

 نييلصوملا يعس--نيدرام يب وكن فاعسا عمح ١ 88 نيدرام نجح
 ةعصاعلاىلاليخدلا دفو كري رطبلا ذاقنإ يف نيب دادعبلاو

 ءارتفالا هبي دكت ةراشب سقلا 0 ضبقلا -.هتباكش

 رودص اه ةسئكلا ف هف يشرح كيب انو هقالتطا

 مييفل بولطملا ددع لب زن تحولا ناءرف

 ءافتخا -كري رطيلا بره ةسمخ ىلا

 ضفر ١55 نانبل ىلا هرفس هباحصصا
 ريدىلا باهذلا كري رطبلا

 كيرلا

 لئاسو داجيالع عمجالصوملابعش ناف ليئاخيم ديسلانمناك ام امأ ٠6١

 هنودجتتسي يلاولا ىشابىد ركاغ سوو دب ىلا دادغب ىلابتكلا اورتك او هتاحنا

 ىلا كتاسم انعفر دق لوقي هسفن 3 010 ل اح هم نوه لسلاو

 ا' كلان منيح ل دايما 1 زنب معسف يلاولا اشاب نابلس انيدنفا باتعا

 نيكون اهيلا اواوعش مكدصخ نسلكتتو يتساك ديأت ةءارب لاصحسا ف يعسأل



 م

 دادغب ىلا ؟لسري نا هبلا ًارعوم لصوملا يتم ىلا بتكي نا اضيا انيدنفا اندعوو

 ىحليا هل لاقي سيلفت فارشا نم ىيلثاك .لجر مودق رذكتا قفتاو ٠ نيملاس

 هنا موق معز ينو ٠ اهريزو اغا نايس ةرايزا دادعب ادرمات نكي نا ازككارا

 000 0 ا رسلا لعور ؟ب رايب زاتملا الف -هقق

 ليام كريرطبلا باصمي هوريخاف ٠ هلل ا ثوقفارف نادلكلا كري رطبو

 ٠هدعو يي دادغب ىلا هلوصو للم 3 ١ مثادلعوف هقيقش ىدل هيف هتعافش اوسملاو

 مكر رطب ىلا | كب ترا مثرماو مش هدعو رو هيلا نيكلتكلا يلاولا اعد

 )1١( اعيرس هومدقتسيو

 هيصخ لا اضوملا يس ليهم ءاتبسم ليشيللا نات" ىرتنألا ةهلا نمو

 اهوعزويل دادغب نمرا ىلا ايادهب ثعبف ٠ هتسائر ديبأتو هتاجن لع يلاولا نمو

 ماح ىلا ييلاولا نعواف ٠ همصخ ةدابأو هنامرف ءارجا لجا نم يالا ةيشاح لَ

 زومت 5١ يف رفسلا ىلا ر 507 اظوذحم هيلا ليئاخيم ديسلا لسري نا لصوملا

 15 نيتسو نيا هئاقب دعب رحلا ةديندلما ركلاك ىلع كلذ نآكو | 7/8 عش

 ٠ نيلسرملا راد يف لزنف اموي رشع ةسمخ ريسم دعب هلوصو ناكو ٠ لصوملا يف

 هوجو عم هترايز ىلا نولسرأاو اسنرفلصنق لسور ويسوم لبقا تقورسيا يفو

 سداسلا مويلا ينو ٠ هتدعاسل مبعسو لذبب هنودعي بءشلا رئاو نيبكلئاكلا

 سوردبو يواسرفلا لصنقلا 4 فئاوطلا لك نم ةقثلا لها هيلا عم ١! ممح هلوصول

 تراكو مهريشتسيل نيطنط سقو وشيشق نآيتسا تاحعاوذلاو "3 1 اغا

 ةفرشلا يف هراثا نيب ةظو فحم و 9 نيييلحلا ل كريراطبلا ةلاسر نع ١



 ا

 ةكلثكلا يف سسانلا بغرف ربخلا اذه عاذو« هللا

 هراصنا نال نان وهو ليخدلا ىلا رابخألا هذه تءلبو اة

 هنال 1 نا ا ل لا لع هنري يضرم نو

 اا فال ا هش ير حاف سيلا ىلا تاهذلاب همصخل حت

 عم اقفتاف نينمرالا اغا ناكل اكل راكع نعت يئاذ ادب عل | هيدا نم كليب ذا

 نامع ىلا, شزغ يتئامو : رادرهملا ىلا ةيدهو شرغ ىتئام اومدق ةثالثلاولوسرلا

 ادع دوا لكقي ىل دادنب ىلا ليئاخبم ديسلا نشا ايعسنل ىجحرتكملايدتفا
 قلطناف نينموملا لالذايف دمحم ناكف ليخدلا وخا دحالا دبع نارطملا اما

 نانثالا مدقو نيقاشملا نمرالا تيبترو عم قفتا ثيح ليزج غلبم ركب رايد ىلا

 م ون خلا ءوختو لعو سودسقلا لع ضينلا قاف ب ا

 بوعي تكيسروخلا ضبنف ٠ الاوما اومرغيو اوباذعي نا بلطي ناكو نجلا

 نارطملا ظاتغاف ٠ هروج ىلع هلذعيو هتنالض دنفي ناكو هتمواقم ىلا يلبرطقلا

 ةنفالملا حا هتريد هلسرا دق ناك ليخدلا نال امسالو هتدابا لع مزعو هلم

 اال يدا ةيفار بلقف ةيورح ليا خيم ديلا ”لداعلا: (5) مملاو

 دج غلاب و نجلا يف هجزف يلاولا ناويد ىلا دحالا دبع نارطملا هعفر ببسلا

 ول ٠ يللاولا روضحب هل لاق لب ٠ لعفي ١ ليخدلا ةعاط ىلا مجريل هب ليكتتلا

 0 ل كك | لع ايم: قل كح رح ع لسا سابلا “نقلا نع

 1 ناصقن الو ةدايز نود

 داياسرلا بابك يف لك 1/78 ةنس يناقلا نيرشت ريتش يف نهاكلا اذه ةماعرإ *

 سفن لايرس قيطامرغ باتك هتافل وم نمو نارفعزلا ريدل
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 نراهربب ينتدشراو ينانيب ىلا تينصالا ا حييسملا نيد مبان كلا

 بلطا يفا يلاولل لاق امناو هبيحي نا مطتسي لذ روجلاو فسعلا ناهربب ال مالكلا

 يف هديا أرما يلاولا ردصاف ٠ يديب يذلا نامرفلا قوطنم بسح هولماعت نا

 بايىلا دونجلا هقاس تقوللو ناطلسلا نأ مرف 1 هنايصع ُط ان هقنشب ةكحملا

 هيف موقلا بغريو ميوقلا دقتعملاب رهاحي 59 نيدرام باب فورعملا دليلا

 يسم انآ خرصي وه انِسو ٠ هقنع ثي لحلا 3 ى نا ىلا 546 حئاصنب

 "5 تب ىضقف هيمدق حرم نه يسر مركلا بحي * يحور كعدوتسا عوسيأي

 +١78 ةنس يناثلا نونآك

 اودهشتف مالسالا ىتح نورضاحلا هاكبف هتنحم ىلع ىوقتلا ءامس تناكو

 ةبيحع هتتيمو ايربلجرلا اذه ناك دقل ٠ هللاب الا ةوق الو لوح ال نيلئاق

 ا

 كري رطبلا ىلانييشوبكلا سيئر بوقعي يردابلاو نادلكلا كريرطب كلاثلا

 هجردب ينتعيل سدقملا عمجا ربخي نرا هاثحو هداهشتسا هل افصوف لّداخم

 »١« نيب واب وطلا نيب

 ىلا فسوي كرب رطبلا يتكثيح ٠ ةفرشلا»يف راث آلا نيب ناتظوفحم نانلاسرلا |
 ةع ملثم هنا ١,787 ةنس رازا ؟ يف بوقعي يردابلاو طابش 5 خي راثب ليئاخيم ديسلا

 مويلا ىتح نوليسملاو نموالا تيبتروو دحالاد بع نارطملا ىعسب بوقعي يروحلا لعق مايا

 نم دب الف ءاوقنثو هفلاسبب نيلوالا ءادهشلا ىئاض هنال كلر ةيسحع هثتيم نأ نولوقي



 نبا عإ

 * ه8 1 هلوصوب نوتتأوملا رعش لطماو 1 رخلا هدسو نيالا تبعتلا لاذ

 هقيدص نانوي نب ليئاربج اجاوخلا :عرسساو لصوملا مكاح يليلجلا اشاب اجلس

 ةديدش مح هتك ردا دقو تيمو ىح نيب وعو )١( هتيب ىلا هلخداو هتاد نع هلزنأف

 دجأك , هنق كرهتلاو هترايز لا النمله كاذ عمو ٠ عيباس | ةدم هقرافت /

 هوحوو ةنيكلا ١ كلذكو اليوط اقناعتف ةراشب سقلا ةصاخو ٠. نيلوالا ءادهشلا

 ا نيفراذ هيدي نولسقي 5 ال ىنرملا هتلاح ةدهاشمب 2 أاوزمسف سعشلا

 84 ىف نو دجي نا ةراشب سقلا هف رع 0 كو مافلاب كيرلا ينمو 3
 8-5 اصلا

 راهنلاو ليللا ءانا ىءشلا داشرا
7 

 ديدسو هقالخا 3 9 هثدح ةوالح مهشهداف ةبقاعيلا ضعب 1 رضحو

 ءابالا نم مثانفرع نم يف رن مل انرم مل :.نولوقي اوذخا ةدنع نم اوح اول لو هتيالكأ

 (5) ةكلنكلا مرثكا قنتعا كلذلو يكريرطبلا ماقلاب اذه نم ةرادج رثكا
 اناداك اوعسو ةرطاسنلا رثكا لصوملاب هتماقا نابا ثااذك كلثكتو

 ف جحا ةتماقا ءانثا سيدقلا كري رطبلا اذه دي لع ثدحام بيجت نمو 4

 0181 اولا وج لاو نبأ نرزلا هاد اجي ناك امالغ نا لصوملاب
 06 ابو

 ناكوهذاتسا هر اذهف 7 فئاقلب لصصخغعو هردص 1-8 لق

 اري رطبلا كراك ثيح نانوي نب ليئاربج راد ىلا ةكمس لمحي نا ايكيلثك
 نولت“ تيبمويلا هل لاقي و يداولا مامح نم ترقلاب وه |

 ا سايلا تلا, ىلإ ١ 72 ةعس ينانلا ني ريثت يف ةادغب نم لمئاخبم ديسلا بشيك 5

 1ع. ”رودجم راهنلاو ليلا يف نوعاسةعبكلاو .نوريغك لصوملا ةعامج نا.: ”الئاق قايدش

 ءوب لك اوناكو متللحو مهضعب تبذج كانه يدوجو نيح يسفنب انو بعدلا بذج

 ( ةفرشلا ريد :ةصاخ هلئاسر عجار ! يداشرا نوعمسو يلوددعقي



١١ 

 زيلهدلا ناكو زيله دلا يف نم : 5 رطبا حاص رادلا زياهد لخد ملف . ليئاخيم

 رادلا لها هباحاف 4ف ريصيأم 0 وأ فر عل نأ لم ٠ مل م ثيحي الي وط

 وجج ىكحو ٠ يلا تايلف كريرطلا لاق ٠ ةكمس لماح ىتفالا وه نا
 0 يمدق نمو 30 ينايث نم نالحخ انأو جردلا تقر : لاق هسفن

 تمنلف طوبغملا رطعبلا ىلا تالصو ىح يدذيو يتكر ّط وبحا تهد

 يذلانيدلا نع كلاسا يل لاق ٠ غابصلا ين نبا تاقف تنا نم نبا ينلاسف هدي

 م اذهويا ل رم ةعبباا نإ : 7 6 ديري » يحي انا تلق ه لا ي

 جيرتسال فرج | م 58 وو ي 0 نع عاما ويف روض 0 ةراك 5 دللا

 فئافللاباطوب رم اضوضرم لازيال يردص اذهو ةيفاعلا لنا مل كاذ ذمو هتضرف

 قح لاق مسن ةلضملا امحانم ىلصي قفظ و 4ع سس بيلصلا كك 5 رطبلا جرخاف

 نهاكلا منه ال الخ. ٍتفاخ توصب هتالص متا 1 كمد قب كحورج

 يل لاق هلق الف ٠ هلقا نا قرماو بيلصلاب ىلا تفاذ هاحم يف 58 1

 يل ٠ ناح رف ف اناو 7مم ردلا نم هيك 00 8 .. ضيم ١ مالسب بهذاف ىفاعم كنا اه

 ةرهاطلا ةعبب ىلا اهنمو دحاو 0 ا ىلع ة ةرف ماج ىلا' تودع ىسعت نحمس

 ةثداخلا تصس .ةوذ احرف لب ال تاق ٠ فئاخا كاهدام : ينلأس يملعم يفار الف
-- 

 دو لهدنف ف 5 ةقيقح يدجوو يىردص تيا لغ يقافر لعو 4 هيأع
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 عبارلا لضع ارا" [كملا
 مهتداعا -- نارفعزلا ىلا مهتوس- -نجسلا نم هيوذو كري رطبلا قالطا 4

 ءانجلاب ليكتتلا مه رماةظحال ليكو نييعت --مهعاّتجا -دلبلا ىلا
 كربت -اضي رم لصوملا ىلا هلوصو -كري رطبلا يندب يعسلا

 لصوملا يف هل ثدح ام سمت ١ 44 هنم نيئموملا

 جاعزا - هيفن وأ هلعقب ليخدلا يعس | 6.

 ملاع نهاك بلص ركب رايدب نينموملا
 ببسملا ىلع داهشالا قدح
0 

 ابسالو ءانخعسلا لع نيغسأتمو نيضعتم نيدرامب نويكيلئاكلا ناكو 4

 لاملا لذبو بيغرتلاو ساّتلالاب هتدجن ىلا هوجولا ردابو كري رطبلا ةطبغ لع

 ل مههف اوعفش نيذلا ىلع شرغ ةيامالث اوفرصو ةمارغ شرغ فلا اوعفدف

 تق ياللا فارم ىنارالا تش !غاركديز اذا دك اوماقاف باش 3 احلا

 كتفي نا ايوا نارفعزلا ريد ىلا 3 نيعب رالا ةعب يف ةتيالق ىلا ةناهالاو متشلاو

 ةيحلالا ةيانعلا نراالا ملل اونكي نا بل نيدنع زوط نم نانا'ةطساوب 2

 -اموي رْسع ةن الث أءيدعو باودلا لبطسايف اوحزو :باذلا اوغلِف رطخلانم ,متذقا

 2 كان ف مهقالطا نيحنتسم ككل والا ارسرو نوتمازألا 5

 3 5-5 ٠

 اوقلطاف كب ىلسع لع ىح ربشا ةسم اولظ تمجحع ةموكحلا

« 
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 كاردلسالاوةنطفلا نيعب رومالا لبةتسم ىلا رظني طوبفملا كري رطبلا ناكو

 ديسلاو نمرالا نارطم سوردب ديسلا : مثو هتاقثب 85 هنس رايا ١ يف ىلتخاو

 نايثلاو يلمركلا لسرملا سويطانغاو همن نارطملاو ٠ نادلكلا نإ نط نويت

 نرانويو ارك حيسلا دعوا ىوز ليلخو انح تاجاوخلاو نترك رع 0

 ريبادتلا نم اوذختب نا ينبني امب اولوادتف كابسا نانويو سن رب بوقعي و هقشاع

 رمالا ءادلوا ادك حيسملا دبع اجاوملا دصقي نا اوأرف ٠ ةيكيلثاكلا ةنايدلا رصنل

 ٠ ابسانم هنوري اب اهوجلاعيل (1) ةلئمسلاب مهبتاكيو دادغبو ركب رايدو نيدرام يف
 لعل هنعمل د 1 أح نيدرام مدق هنال كلذو ًاريخ ممدجي مل كلذ نا ديب

 ةعبي ىلا مثذخاف ةيناث هقافرو ليئاخيم كريرطبلا هلسف شرغ ةيايعبرا هل مفدو

 ادع وتم م,ةلطا و : طوس ةيامالث جنم ةلكرإاجح و مهسوور قلح ثيح نيعبرالا

 : مايا هينا ةدم لسالسلاب اقوثوم هيدل كري رطبلا قبا هنكل ٠ مثديبي نا مثاي

 غي ةريحب طسو يف ءاوهلا ةئيس ةيرق شو ةينوناخلا ىلا هيفا يف ىعسي ناك ذا
 ةءادرب وا داركالا يدياب ًاردغ ةويحلاهمدعي نا دصق دقو رام لبج مادق رفقا

 مهارد اونادتساف : كري رطبلا ىلع اوفاخ : ةسيسدلاب ثونموملا رعشاملف ٠ ءاوحلا

 دونحلا رماف ٠ ةيئوتاخلا نم الدب لصوملا ىلا هيفني نا ىلع مك احلا ىلا اهوعفدو

 قحسا يروخلا ناقد سامشلا هقفارو ٠ اهلا هوذخأاي نا ليقع ينب برعو

 اوراسف (؟) نيدراع هدي ُط ىدتها دق ناكو هذيمالت عا يلب رطقلا يدمالا

 ٠ داع مايا ةرشع ريسم ةفاسملاو : مايأ ةسمخ يف هولصوا ىت> راهنلاو ليللا هب

 بلح ةيالق ةصاخ ليئاخيم ديسلل كوكصلا ةسا“؟ نع ١
 انارطم مث اسيسق كلذ دعب ةماقا يذلا وه !



 كاملا

 باتتك وه اذاف : ماما رماب ريدلا نم هب اوتأف هتئيه فصو ميدق باتكب همالكل

 بلصلا ةفاضا نود هيف تاسيدقتلا تدجوف : همدمتا خيشلا هنوعدي زاك كب

 ىلا اك ه2 ىلكذ ةلئئلرللا ىلا اامالطسا اجل زتسإ ,لطم_داضقلا *قم سومو رظحيب

 ليئاخيم ديسلا
 دهع ذم اوناك نيقباسلا ةكراطللا عيمج نا .مزب هموصخ بذك نيب 5

 رهظ يعداربلا بوقعي هع'أ لجر ىلا ةبوسنم هلككلا هذه نا ط ةلقاس حييسملا

 ةقمحرت ابك هوتاي 15را ىلط قيقمتلاو يميسلا جر ,.انلا نم ةسداسلا ةئاملا يف

 50 1 ىعادا ام مالكلا نان موصخلاو وه اهفار و اهوزربا الف بوقعي ةاح

 ربي نم لهف :فدري نا ليئاخيم ديسلل غاس ىتح ٠ةلكب اوبيجي لو دادضفالا

 رئاجو ئارمو هبهذم بتكب ىتح راوزم يعط نأ يف

 هنا ىلع نيدحلملا ةعسلا ءاممأ 0 يناذعي يصح نا ليئاخيم ديسلا لاق من

 نيب راوملا فاصم يف مل ركد ال هنا ثيحنم يبضفراف انا اما ءايلواو ةمبا مهربتعي

 ماسقنالا ملاخدالا مورلا مهعرح دقو مورلا نم مرثكا قالا اكو

 لحتناو , داك شل هقفاوا فيكف هيلعو ةصاخ نايرسلا ىواصنلا نيب ةنثفلاو
 الا اصلا رمالا يلوا نم دحا قس مالكلا اذه لييعرا ذ هنأش اذه اهذم

 هءايتو ليخدلا ىتم نورحايو نوني ىضاقلاو يتفملا ذهاو همصخ لذعو ب

 اطيلا] ةكذو/ للا ةفاسا نعتوراينوفدعا كول يا خيرات دفا ةيعبلا مع

 هاظعاو ٠ هيلا نوققثملا الو وه ال ايجئرف سيل هناب امالعا ليئاخيم ديسلا ىلطو

 مويلا ىلا ةفرشلا ةسردم يف هقاروا نيب ظوفمم وهو مالعالا الذ يب ىضاقلا

 لع سلا ىلا هعاجرأب رمال يثاخيم ديسال هتئربت نع 1غ و اجلا نا ريغ
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 هلا نم اهذخا ةوشر مخيم و مويذعي ناحيعأا ناكو ةيناطلسلا ةءاربلاب

 ام؟ ةنسم طاش ؟8 ىف بتك هن ىلا ليئاخيم ديسلا عوجرر لاحو

 ملعتلا اذه اوحرشينا ىلع مهثحيو ةلداحلاب مهربخي ركب ر يديد .هيعشو ةسوسق ا

 - بوصتساو ةكىلا يس ىتح ر رايد يف ةلداحملا ربخ عاذو ' بعشأل

 اورردي نا 35 رس امر لردع كسلا ءالك يت هملاو يضاقلاو

 انلحال 1 تنلص 00 5 لاقو اه اع ىناامللو ا أاهررقف ثالثا تابدقنلا

 مثايا ايصوم ىهفرص ع“ رثف ءاذه تكسا» كلئاق 5 لا رت

 )١( ةعبسلا ءاعزلا ءامسا اوركذي الو رفكلا

 اوديعي ال نأ
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 كيلاو ليئاخيم ديسلا ىلا 178 ةئس طابش ؟5 يف ركب رايد يعش ةلاسر نع ١

 محلا ناويد يفءيرق دق انلجال تيلص نماي فذحو نيمورحلا ةعبسا| لذر يف كياتك» ءاينلا

 انلاس ٠ ريجتزلا يف مهبل هوضفر نوليلقو ةعامجا ردك | هولبق ٠ يتفملاو متملاو يضاقلا ماما

 اولاق ٠ اهولاق الف ٠ اقباس تناك فيك : نيسوبحلا لاس م ١اهوب وصتساف اهانعم نع

 هتخو هطخب لما اهتبثاو مكرعا اوعبتي نا لع مراص رماب مهليبس قلطاو رفك اذه اوتكسا



 ا

 ماما باسحلا ةدشبو يملالا لدعلاب هنورذني مثو اومتخو ٠ هلئارتت» يللا:

 نا ةيب لإ نمل دنيز نيل اهل حيسملا ديسلا لوقب هوزكذو "هللا

 لاظلار دانعلا باب نم رّروستملا صللا لب : قحلا باب
 ذدمو هل ةاطعملا ةءاربلاب رختفي وهو نيدرام ىلا دما نم لمخدلا لبقاو

 ةءاربلا 3 اهيف يتلا رماوالا يرحب ماجا كيب ىسع بلطو ابليس هلوصو

 هدوالا دومم : تاوغالاو ىتفملاو مماحلا ىلا اباطخ 3 الاض رع مدق
 مة ايام ناهتجوملا نب كتكوت مماقو ىلعو نيسحو راديرسلا دممو ىثاب

 نروثالثو ةئام انل ماق دقو : واط زن نب يسع شل دهع ذم اننا »

 : ًاحئرف اوراصو انم ضعبلا رسج نآالاو انبهذم نم ةبقاعي م كرب رطب

 م لكا نوحيبب مهن يف م.ةمالعو ٠ بلح اولعف 6 كير مثدارمو
 اوضرعا انلوق اوققحتل ىو - ايان نومرتحيو مهسأر 1 ملسبإ# ايران

 ةمارغ ميباقمف الاو 210 موعاطا اذاف : ابابلا اومتشي نا مهلع

 «ءاردزاليئاخيمديسلا هب ديري » بهارلا وخيم سارعطقو الام 7

 هاش نايل ادديفزاملا لاكلالوو (للكو لئطمو ةائافؤ 5 كدت وه هيض قال

 ةاقدازملا ءءاربلا 3طن كانو خطابا ويم مفرو انكريرا ناد البلل

 هنأش 3

 الو ناوهلا نم ليئاخيم ديسلاب ملا ام فصي نا ةلكام لع قرن نقارن

 يف دونجلا نم ةقرف 1789 ةنس طابش ٠ ىف ذفنا ماحلا نال “دارو رطقخ

 نارطملاو يددصلا همعن ناراطعملا مهو هدنع مثودجو نيذلاو وه ه اركان هلظ

 سامشلاو هجاجد سجرجسقلاو اموت نابرلاو ايليا نابرلاو يبلحلا غابصلا ىسوم
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 ءايرضو اتش هوعبشا نا دعب حالسلا مهيلطنوريشم مهو موناسفا 5

 ليخدلا عرشو ٠ داهشالا سوئور ُُط ءءاربلا ترق 7 ارمسلا ىلا مه 0 يدأو

 برزاب نيعتس ليئاخم ديسلاو ٠ لاه لا ف : مك هتاياكش 3 ةءارقلا دعب

 ةدحاوف ةدحاو اهدينفتا دعتسم هنا لاق ىتح هبلق يف هارذعلا مير ثيغتسيو

 ليخدلا ستي نا رس رخآ موي ىلل كلذ هةر ٠ ضم ءارتفاك

 دعب بعصلا ريحنزلا سبح يف هتففرو ليئاخيم ديسلا جري 07 : ريدلاو سانكلا

 ًاديهشنيعب رالا ةسينك ىلا دونجلاو تاوغالا ةقفرب ليخدلا بهذو ٠ مهئاها نا

 كرويكلئاكلاو احرف نوب رطي هراصنا ناك اهب : ليئاخيم رامو ينوعثةسيدقلاو

 سيم انا 1 0 مل نوا وقيو مهنومشل ددجلاو : نومتغي نايرسلا اهسالو

 ريدلا ىلا اوهجوت مث ٠ ىتم كريرطبلا ةعاط نروبأب نيذلا لكبلصنو لتقنو

 ءامما رتفد ب لك نومدقي ليخدلا راصنا ناكاذه لع را هأيأ هولسو

 ىتم عابت الع 2 هركيف مالا ىلا دنجلا ,قوسيف : نييكيلثكلا نم ةناُم وا عشب

 اومرغو أونيه وا 37 خ اوبا اذاف

 مالا اضيا رضحو عرشلا ةكحم ىلا ليخدلا رضح كلذ ءانثا ينو 0

 وهو لسالسلاب البكم هن نم ليئاخيم ديسلاب دونجلا ءاجو : نايعالاو ينفملاو

 ها 5 يجنرفب سدل هنا : نيبيقفطف هب هوفي امهمبلي نا سدقلاحو دل ىلآ, | هتبف

 ناسللاب الو : ةع.قااو ىزاب الو : 0 ةدالولاب ال : هعاتا الووه ال مصخلا

 قدص دق ملوقيو سار "”.. هل نودهشي نورضا1لاناكو :٠ ةيعشللل

 تاسيدقتلا ىلع ةديزملا باصلا 0 ةلاسم .:رع ثمبلا يف اولخد مث

 ةةباو نيلوالا لع ةفو .. 5 1 ةننوكسم [ن١ ناراواه؟ نيف وقتال
 2 .- در يل 2 يلع 2 .
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 ةلودلا ءادعا جن رف مث نيكلت (نكتملا نا لع ءاعدالل ةصرف كلذ نم يقوطرم ا

 نادم نسوي 3 ُُط ا مارت ليخدلا ىم لسر ةعكاملا عادلا لصو الف

 اذاءجييبعشو مث ًاديبغ هلنوئوكيو. هيلا نومي مهنا اوناءاو :ينمرالا كري رطبلا

 ذخاو مهبلطىلا ةباجالاب ثدعوو هسفن يف ةركش ْ كيلثاكلا نايرسلا ىلع ممرصن

 دق هقيقشو ليخدلا ناك يذلا لاملا نم اياده هل اومدق 5 مثدعو 7 ف مهنم

 انيقلام لع قوتملا كري رطبلا هر 3 نمو هاقرص

 ديسلا مماب اهضيب ككل تتاكلاىلا تعف د دق كا ريرطبلاب ةءاربلا 4

 اتباتكمويخ أت ةيإ ترن مورا هلو رلظب ةلعاسسع نزالا اهل رطرطج نكقف نيافج
 ىلاو نأ مم 37 ١أخم نم ل ١ ىم 0 4 ودعم تنور دنت حفأو 4ةساسلب و

 ناكو 1 004 رطب ليئاخ حم ديسلا ديبأت امن | تاعءؤد كتلك لد _ةك دق نأك دادغب

 ةقطار ا ىعس 32 ٠ هيا :ايشالا لتر رطبلا نم ثارم ثالث : ايلا ةخرخ > ىنوتسا دق

 الخ ]يارس ربع ةءاربلا تئرق اًعيح هنا يقناكذلل اذه ةءاربلا ىلع قلعي نا

 1 نييشلل باققعأا 4ب لزني هفل هغلاخ نم 2-52 6ه لحي ناعذ دالاو و ىتم بهذم علبنا

 مهاب ةءاربلا رودصب ركب رايدب ةيقاعيلا نارطم رسل نمرالا عر رطب لسرأ 6

 ىعدتساف ٠ اهذفن اذا ةرفاو غلابم هدعوو اشاب يدبع ركب رايد نارطم ريخاق ٠ ىتم

 ليلق اع ةءارباا لوصوب همك و هل بحرو نيدبع روط نم ىتم يللاولا

 نانو تاو .: ١ ةءاربلا "لماع يبوقعيلا دفولا ةمكامأا نم داع نا مت :عامو

 2 ةيلح يل اولا هسلاو اذهل هن لج ادم ُْق كالدو ليخدلا روصح كرف

 زعوامش ٠ نييكيلثاكلا اهنم درطو يلاولا دنجو تاوغالاب ًقوفحم ةسينكلا ىلا ىتم
 ةييال غكقؤلاال'ةبودكللا 'نمفلاو (لكويقلا عيمج لع ضبقلا قلي. نأ يلاولا ىلا
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 ما او ٠ هعانتا ّط مث ل ليثاخ جه كا طا ديت < تف ىلا ةطرضملا

 يي

 ا ًارفاو الام 7 0 لججنإلا نعنو سزو يش مييع

 يف ايسالو ركب رابد ىرق يف ليئاخيم ديسلا اوعبت اوناك نيذلاب كلذ لثم لمفو

 قحتا هعمأ نهأكك 000 ٠ ىتم عابتاب مهمزلاو لككتتلا دشا م لكنو لبرطق

 دكلثكلاب ةرهاجلا ٍلَع كلذ هلمح نيرئاجلا روجو نييكيلثاكلا ربص دهاش املاذه

 ليئاخيمكري رطبلا ىلا هرما غلبو ٠ همزع نع دتري ملو باذعلا رع بيصاو نش

 يروخلا ىلع ةلد مث ٠ تابثلا لع هضرحيو هدقتعم قدص لع ينثي هيلا بتكق

 غب ًاكص ليئاخيم ديسلا بةكو ٠ ةيكيلثاكلا دئاقملا يف هفةثيل قارق عوشي
 عوشي يروخلا اهيحاونو دمآ ين هنع ابان ماقا هيف ١/85 )١( ةنس راذا لوا

 ةبعصلا لاوحالا كلت يف نينموملا سوسيل روك ذملا

 نرا مثاسع مهددهتيو مهقلقن نييبلهلا ىلا بتك ليخدلا نا مث 65

 ةيالولا انطيضو ةءاربلا انأن ناطلسلاو هللا رماب | 0 هب :- ىلل اواني نا
 داخالا نا عم ٠ ركسفتب او ةرعت مل متناو : اهئاحنا لك يف نايرسلاةفئاط لع

 .لجا نم في راسل كول كر م 1 0 ١ء اليصفت اهلك مكتغاب

 كريرطبلا ىلاريشي كلذبو ٠ 0 يذلل ليولاف ٠١ ٠,اننا ٠ سهلا
 اوذختاو ٠ جنرفلا ةقي رط نعاودتراو ٠ ينو“ ا لال ألا . ليث اضم

 ٠ ( هندأ ) ةعلقلا ىلا نأ طاسلا مهعفر نيدذلا مثو ٠ مل ةربع نيلوالل ثدحام

 0 ًاتهاهم: هنالك متخو

 7 يتلا ةيسب رغأاو ةيروزلا قئارطلا ثديدعت : نييبلخلا باود ناكو

 ةفرشلا ريد يف ةظوفحم هو خي راتلا اذهب ليئاخيم كري رطبلا ةلاسر نع ١



 م

 يف ايتسراخوالا مهتلوانمو مهتافارتعا عاتسال ةنبك مولا لسري نا هنمنيستلم

 كري رطبلل ىلجناو ٠ ةيلكلاب ةضي رفلا كالت نولهجي اوناك مبنكلو ٠ ةيعصفلا ةصرفلا

 اهيلا ةباجالا لجاف ةديكم مهتبلط نا طوبغملا

 7 دإللا هلا نمالا داعاو ا صعلا درط ديدح اح نلتزم ىلإ 2 هزأ 5

 هلاح ضرعا اهيف لئاسر سدقملا ممحلا ىلا ريس دق ليئاخيم كري رطبلا ناكو

 000 20 وز ىف كر فطور سضاشنلا سوس رز اله زاهورلا ربل

 كاذذا ار :تاللا لباب نارأ طم اتسئاب ناح نآكو ٠ هباؤتلا ديأ رشلاو

 ا ل سلا | ايم ةنبلا هيلا لك وف هيمور ل

 عمجنأو م ومظعالا ريلا ماما ىنتا 4 4.ه 23و - هاوصو ىدلو هلاك ولا هذه نارطملا رسف

 ةلدا ل محب < ينامورأ دل و ايازم ىلع سدقملا

 الم ةنس والا نوناك ١١ ىف ؛ هديأتل

 الان هاذع ريزو ىلا اشاب ىدكعي اوم ةلاطز !ةولاقل |. خدلا تم راصنا اما

 ةكرشلا لكو ىمرالالال] راك رت ىلا كك 151 رظب قم ةرارطملا ديأت
 ؤاجا ىلع ة 2 ,م ريغ مثدعأس دق نك م هنال جيلط دب د وبل دادغب ما ةي زيلكتالا

 ىعسف ليئاخيم كر للاب “5 جر مم ٠١ نيتلانإ 1 كين اوثعب و مثدصاقم

 * روه 5 هده لثم ىلخادتي الإ راكم ىلا 00 ناجح زيلكتالا لصنو يدل

 نا لوسرا راطضاف اغا راكرم هيلا تفتلي مل دادغب ىلا ةبقاعيلا لوسر لصوالف

 الا ريزولا مشح نم ناك اف.اشانإ ىدبع ةلاسر هئلاسل سار: لوسرلا ىلا هجوتي

 5 ىقتخاف سحلاب هوددهو ةلاسرلا أوق'مو هونتمأو لوسرلا اورفتحا مهنا

 انج مللقا
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 ىلا دادغب ةيالو رادخوج يدنفا مياح لسرأ هوي: رشع ةليسادناو

 هئيغلاو لبئاخي كري راعبلل ةعاتلا ةئفلا نيب مقا وأا فاللا صحميل نيدرام

 مثدحا لاسو سعشلا رباكاب ىلتخا نيدرام ىلا لصو الف ٠ 3 ةصعتملا

 انثا : اولاقو رمالا ةقيقح هيلع اوصّقف ٠ نوديرت نيكري رطبلا ىا : ودنه انح

 يلاملا بابلا ىلا انبتك دقو هورج ليئاخيع ديسلا الا 2 - رطب لبقنال

 نم اضرع لصحتسيل أشرغ نيسمحو ةيائعب را هولبس 3 هعماب ةءارب نيمحر ثسم

 اللجاع ةبولاطملا ةءاربلا لين ىلا ةليسو نوكيف ةعصاعلا ىلا هب بهذي و ري زولا

 هقيتش الاح ةماعلا ىلا لسرا ليخدلا ىتم كللذب ىردالف 46
 كري رطب ىلا بتكو "يلب راعقلا ايليا امهدحا نيسيسق ةبحص دحالا دبع نارطملا

 دهطضا دق: يمرالا كري رطبلا كلذ تراكو ٠ مهثيغيل ةيقاعيلا نمرالا

 6 اهيحاوتو ةعكاعلا ىف ذ يب لثاكلا نامالا ىلا هتفئاط نم نيدتهملا 74١ ةنس

 ناريق سدئاو هع هاشم ساق رخ ا كري رطب هفلخو ناري زح رهش يف لاقتسا

 تاس را ليكشلا نم رتفيال نا ميظعلا لباب كري رطبل اذهل مسقاف

 ضعتبلا جزف هب رب زوفلا لع فورظلا هتدعاسو ,يتفأش لصاتسي ىتح همد

 نمرالل ت تناك 5 خا 5 وتساو نيحلا يف هسروب سس م نينثا امس الو

 ًادح رغألا مظعف ىنملا ىلا مهسوسق ل أسراب أرما لانو ةرقنا ةنيدم ف كيلئاكلا

 نييكيلثاكلا ةثاغال اليبس نوري اودوعي ل مهنا ىتح ةمصءلا يف لودلا ءارفس ىدل

 نمرالا ىلعرصتني نا ىتسف وسفونلا يف مرالا كري رطبلل لهم اممو ٠ هب نيتريجتسملا

 ناك هرقنا ةنيدم ثيع كب لثاكلا نمرالا ةءامح ةسائرب م املا ناوه كيلثاكلا
 مع

 كريرطبلا ذخاف اينمرا نكي و نيتاللا ةءامح نم 56 نا رنا
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 م "ترص دق اهف ٠ كزيغ انيلع اكريرطب موقي نا مست الف كمادق انلايعو

 مكتم اواذباف نامرفللو ماككلل لذبي لام نم يتلئسل دب ال ناك الو٠ مكتدعءو

 اق[ مةمؤراماف < +الاولاخ كمل 'هولسر اون ةئاحلا ةذه“دسز اريك" التم ىل اًوتعتاو

 نليخدلا نتمنا نم لصوملاماح غل دقناك اموهسسلاو“ التاز ًاساف الوعفدن ال

 * ىف تنال لسلة عنو ل ندع ذاع ولج ابرد اكيذمو
 نيياصوملا نم اضيا هل
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 رس جو ب اج مج ج1 توجو جو مم 1 2 تاتنتت كالا 15711777 قنا“ 1071 ت77 1 ب تنجو جب بمسح و

 حصفلا يف بعزلا دايدزا - كري رطبلا فوخ ا 5 ندر ا 5 < داركألا موي |55

 ةرصانم -نييلحخلا ى 8سم ه]ْتف -وأدغب يلاو ىل | ليخدلا لئاتعر هيمو ىلا هلئاسر

 دابطضا -ةمصاعلا ىلا السر هذافنا ركب رايد يلاو ليخدلا طيسوف ١ خ © ليئاخي
 ليكدفلا -:ءاربلا هءوارج اوكي رايد ياو دن -ةءاربلا هليناهيفنمرالا

 ليخدلا ى ) ١51 كريرطبلا عييجتسل -- نهاك ءادنهانييكيلثاكلاب

 5 ارفا الامم ع هعفر نب درام ىل | هيو لق مهباوج--نيرباعل

 طيض -نجسلاو ةكحملا ىلا هباكا أو كريرطيلا هنءا , 0

 معازم هدينفت 00 كريرطللا ةهعفادم ١ ال سئانكلا

 همالك ديب أب ايعرش امالعا هواطعا -ليخدلا

 ىلا هراخا لوصو - نحسلا ىلا هعاجرا

 همالك الا يلوا ديبأت 0 ركب رايد

 ليخدلا تح 9 رجرو

 سل

 مكاحلا ءادعا دارك الانمةقرفت محم مدقلام لع لاوحالا تناك الو 45
 هن:م نوديري - رطبا لع اولقاو ىا أأ أوو سارخا اولتقو الي هرلع

 ليخدلا ىتم ةصرفلا منتغاذ ٠ مهيطعي و نيدتسي نا مزتلاف ٠ هنولتقيف الاو الام

 ب رغ يحنرف هنا هةحب هولتقي و كري رط ص ا ديسلا ىلع اومجهيل دارك الا ى مرو

 نأكو مثدحا ةقر ع نايرس 0 ير لاو سقطلاب سده هوفل 1 هوئغابف ع داللا

 غسل 0 ا 3 اوفرصنأف نيدرام ىلا باح نم ةرهس 2 هقفار دق

9 



 ا

 ا 1 1 ل أ يق وعطسللا لأ يي كف كيف ا
 نم تايصوتب ةلاسرلا مفشو هبك ري رطبلا ترامرف لاصعتسا يف يسلاب هرماي

 امهملع فرص دقو نيدرام 17 م1 يلع نقدي تادغي سزو اشإب ناملس ندل

 رمالل اني أشرغ معو

 ةقفرب ١,78١ ةنس يناثلا نوناك ةرغ ىف ليئاخيم ديسلا هجوت اذه دعبو

 تادوجوملك رتفدبتك مثروضحن و نارفعزلا ريد ىلا بعشلا هوجوو ةفقاسالا

 © قو" دانا لإ ااووجرز. قموصخ نتفداق ةياباو تانآو ننتك كهربا

 نيراطم نم لفاح نو يراك ىلا قلطنا_هسيركتل نيءملا ؟ نونأك

 ص_ردانلاوا نمرالا نارطم:رازاغ سرطبو ناذلكلا نازطم نوعمشو نايرسلا

 مهعبتو فكابهرلاو سريلقالا فيفلو يلوسرلا لسرملا يلمركلا سويطانغا
 ةلفحلا اوأدتباو ةسينكلا اولخد ملوصو ذنمو ٠ فئاوطلا رئاس نم ريبك روهمج

 سدقلا حور ةوعدب

 ةبحلا بوجوو فرش يف اغيلب اباطخ ىتلاو نمرالا نارطم بصتتا

 ىلع اًيكاطنا اكريرطب بختتملا ديسلا ةعبرالا ني راطملا سترك مث ٠ ةيجيسملا
 الفاء رانإب نالاقف ةعساو اةتبن نيمو نيحثا رمعن وهو ءانجَح ناي رسلا ةَئبأَظ

 ءلوق ىتح لاصلا يعارلا ليجنا الت ٠ يسركلاب هوعفرو ةيوعَرلا اصعلا هولس

 قلاو باتكلا ىوط ذئنيحو ٠ ينفرعت ىتيعرو اصلا يعارلا وهانا ٠ ىلاعت

 ةعزا نوح نا ياحيسما يديك ةدحولا بوحو يف ابيض ايوبا 5

 ينامورلاربحلا ضرالا ىلع روظنملا هبئانو ءاهسلا ٍق حيسما وهو دحاو عار ةدحاو



 2و

 فق وقح يقنام نيب مث: كالملا قي رط يف رئاس ةسينكلا هذه نع جراخلا ناو
 لوقي هنا هل دهشي رضاحلا عملا ناكو ٠ ةكراطبلا قوةح يف اموينامورلا ربما
 قاتفر نواف اول ا ا حرفلا عومد فرذيو قحلا

 نايرسلا ةفئاط نم

 فرعو دحالا دبع نارطملاو ىتم نارطملا باغ ءادثالا كلت يفو 15+
 دق سانلا تراكو ٠ نيدبع روط يلاها ةراثال تايذم ىلا اهراصناب اب ره اهنا

 إف ٠ ليئاخيم كريرطبلا 0” امر ادعو نيدرام ىلا ةماسرلا دعب اوعجر
 مس

 نم لاقتنالا ىلا ةنظفلا هةعدف ماوقالا كلئاوا ىلا هباهذ نم مءاشنأ ىتم ربخ هغلب

 دق ىتم نارطملا ناك و ٠ موصخلا نع ًالوهحم هل< نوكي نا ءاغتبا تيب ىلا تيد

 ىهعز انا فسويو اغا .رائعب ثيغتسي نيدبع روطب .ةيرق ثاق ىلا بهذ

 ةمصاملا يف فورعملا ركب رايد يللاو اشاب يدبع هب اوصواف رئاشعلاءاس ورب و داركالا

 ًادهع مهاطعاف ٠ اكريرطب ميقا اذا ىتم نم هبيصي لاب هوددوو يلغوا امس

 ةيفقسالا ةحرد ىلا سوسملا نم ةسدرا ةيقرت ىلع ىتم لبقا كلذلو هتدعاسمب

 يهل ,ا بهارلا ثو مه ةنالث ةفرعم انب تاصتا دقو 1١78٠ ةئ طابش ؟ يف

 عبارلا مسا يتبف جو زتملا وزع سقلاو ةشللا ىموم :رابرلا نايصوملاو يدمالا

 كري رطب روك ذملا ىتم جوزتملا اوماقا ةعبرالا ةفقاسالا ءالوهو ٠ انيدل الوهح
 هرب ليئاخيم ديسلا ىلا ىتك ذا هسفن وه رقا 5 يرش ريغ يا اليخد

 هوو ٠ ًاموين رشع ةثالث ةدم اكري رطب هدع بصن هلا + لاق تح هديدقإلل
 يفو ٠ اك رطب راص هنا مل نلعي هيف !روشنم ةيبوقعيلا ةينايرسلا تايشيربالا ىلا

 انلاوماو ترمي اتا يف د86 » هلوق لصوملاب هراصنا ىلا همك ام هج
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 ةلاسرإ تاع يملا ىلا امك لصوملا بعش ىلا رابخالا هذه تغب ألو

 0 سوسق نام موتي اهلع مقوم ا١4 ةنس لوالا نوناك 19 خيراتب

 ل دال 3 اوصوب كينمن : اهيف هل نولوقي بعشلا هوجو نم نيعبسو
 الهلال, .هةدتسا ا ةليوإل ةلنعز».| 0 ا نا هل

 قدرك و ا بعذشلا ةماع نمو نوليلق سوكعملا ىتمل اندنع اومتخ نيذلا نا

 ولا 21 الا انيدنفا دي نم لجزلا اذه اوصلخل ريخ هيف
 وهف لصوملا نينهكمدقتسا لاو ره نيل ,اماوتل٠ .انفثم/ لضوملا نم هجرخاو

 اماو ٠ نتفلا كي رحب الا هنم هدصق امو فورخ ئذر: تاذو مديجتم ناطيش

 هل انحمس طرشلا اذه لعو مكتففاوج هرفس لبق اندعوف ىتم ذيل سايلا نابرلا

 الام اسيك نيرشع بلط ىهو ةريك ىوعد هملعم لو هيلع انل نال رفسلاب

 اذا لب هنع فكن ال نييلصوملا ندفف اذهلو ىتم رام ريد نه اهسالتخا ىلع هنواع

 فنرانثا انع دترا دق هنا م ربخن متربدن فيك فرعن (اهيلاو ) دادغب ةفيلخ مجر

 رقرق ىف انعم نيقفتملا ددع اماو ٠ امهنم نسحا ةتس امهضوع ىدتها نكلو

 تالئاعرشعرقعلا فو نورشعو سمح اقيشع. يفو.ةيام يطرب يفو ةلئاع ةيامسمخ

 ةرهاطلا ةينروخ بعش نم لصوملا يف اما ١ كيلثك مهعيمج وخاز سعشو

 ةلئاع نوسمحو ةيامو نوتسو ةيام اموت رام ةنروخ نمو ةائاع نوسمحو ناتيام

 710 ءايرب مهنم الع يكل ةكرب سلا ضبن اذا اننوعبتي 3 اودعو

 6-5 ةولصلا نع اوعطقنا ن الا ذنمو هفرصت

 دعسأا دبنإ ناب نيدرام .؟ ابن دادغب نم رماوالا تدرو اي دعبو

 ةلاسر عم ةورفيا ةعلخ 1 هدادضا عدرب »ونار معالا ريد هملسي لي اخيم



 ضن

 0 رطبلا ديلان امرفلا ةلاحمال هبقعي اهنا يلاعلا بابلا ىلا مفر هنا اهيف لوقي

 ةسينك ىلا مجرف ةورفلا هسبلاو لئاخيم ديسلا هتعاس ترم يكاحلا اعدف هل
 فولا٠ هراصنا يره روهمجو دنجلاو تاوغالا نم 57 هب فحن نيعب رآلا

 سدقلا .."نارطم هراشب هعت ٍدئنيحو ٠ همآدق نم فولاو هثارو نم

 ميهارب سيهلقا فقسالاو يبلحلا غابص ىسوم نارطملاو قشمد نأرطم هللا ةمعنو

 يدصلا دنيلعت

 ةعب رالاني راطملا امس الو هعابتا ررقي نا يختملاهربدام لوا ناكو 155

 سنابرا .ابابلا هبتر يذلا موقلا نامالا روتسد ًاكري رطب هي ركتا نيدعتسملا
 ةروص مادق ةروكذملا نامالا ةروص اوررقو نيعب رالا 'ةعبب ىلا اوازنف نماذلا

 انح نب سايلا مهلوأ ناأكو ٠ رخآلا دعب دحاولا ءارذعلا مي رم ةنوقياو بولصملا

 لبق ليئاخيم ديسلا هل )١( رفس فقسالاو سواردنا كري رطبلا ةبارق نم ودنه

 نابرلاو : ئدمالا .يناوريش نوعمث نابرلا : نابهرلا نم ةنبكلا ءالت مث ٠ عمجملا

 سل ادبع نابرلاو :يدصلا أموت نابرلاو : يدمالا ناخورص ساهشلا نبا بوقعي

 نوريثك مجريغو مثرك ذ راملا ةعب رالا ني راطملا 'هررق ءالوه دعب و ٠ يلصوملا
 ماع ًافارتغا ني روك ذملا نم لك. فزتعاو

 يف لبئاخم ديسلا لك ادنكب وب ذيل يحل قليدش سيلا ىلا ناكر
 ربيكآنا بتك يدده سايلا اذه ىلا 1755 ةئس اهخي رات ليئاذ ديسلل ةلاسر يف ١-

 سابلال ةلاسر لوح عيبجلا لبق كا_كاح ذا يكيلثاكلا ناميالا يف انركب كناوه انرورس

 همع نبا ليخدلا اعدا ,85 ددع
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 ةلاك لاهم للا كر قللذ دنع نقلا ديشإو اعنانهو احابص اوداقزاف
 غلب الذ ٠ بلح ىلا عوجرلا ىلع مزع دقو تويبلا دحا يف لزتعاو نيعبرالا

 صبرتيو هتانا ليطي نا ىلع هوثحو ٠ هنوفطعتسي هيلا اولبقا هراصنا ىلاربخلا

 .ةصخر كلذ يف اوبلطو . ةصرفلا رورم لبق ةكلشكلا اديبات سئانكلا سركيف
 ةعيب ىلا قاطناو ليئاخيم ديسلا نرعذاف كيب ىسيع هعسا ناكو لاما نم

 ابيغش نإل سئانكلا ةيقب يف نوسدقي هتنهكو اهيف سدقي عرشو ينوعت ةسيدقلا
 نا 0 ١

 )١( ةريبكلا لبرطق ةيرق يفو ركب رايد هسانل ق ىرج اده لثمو كلغكت

 ةفرشلا يف ةظوفحم ضو ميرانلا اذهب 210 وفور روصنم يرداللا ةلاسر نع ١



 م ١

 ىلا لصعلا
 ىلايوعذلا عفر د ىلا رانا هحييحتتدهيلا سدقلا نارطم هتلاوسا يتم قلق ١4١

 رثكأ قافتا - دادغب يلاو نمو لصوملا يعش نم يسختنملا ديب أت  دادغب يلاو
 ماع اقارتعا مهيدقت - ناميالا روتسد ني ريغك ريرقث ١ 5؟ هعم ةنراطملا

 ف مسالا نا كي ريس اي ارا نإ ةيساملاو ءادنإ ىف تابعت
 هتماقا - ىتم لازثعا ”١51 سعشاا شساعئرا -- نارفعزلا ريد

 ثأق يف اكريرطب هايا مببصتف كيرابهرلا نم ةفقاسا

 ُق هريخ هرشن -- هل ركب رايد ياو دة

 لواطت هراصنا لشن -تايشربالا

 مههاع نييلصوملا
 0 3 حس

 عرز 5-5 كيري وهو اني مرصت ىم ناقنأك كلذ ءانثافو ا١* |

 راصنا قيسف ٠ سدقلا نم انآ ةراشب نارطملا مدق ىتح اذه ُّس لاز امورشلا

 يارسلايف اورهمحتث ةطيحملا ىرقلا يلاهانوجيهي اوقْفطو مهبزح ىلا هونائساو ىتم
 نياسملاو ةلودلا ودعيجنر ف ديدجلا بخاتم نأ نيع دم مالا ىلا 00 أعقَزَو
 ريكا كيلثاكلا قيرغلا ناك امل هنا ريغ ٠ نيقيرفلا ريرضت ىلا اس ان ارفف

 و.
 -ص

 اغلبم اونادتسا ٠ ةفئاطلا يف ةملكلا ديحوت ءارجال داهجلا تقو ناح دق نا اوأرو

 اوصصخو مثودضعي 5 نيدرامب رمالا يلوا ىلا هنم ًامسق اومدقو لاملا نم ًارفاو

 ثيح نم دادغب ياو ىلا اوبتكق ٠ ةيكري رطب ةءارب لين ىلع قفنيا رخآلا مسقلا
 يللاعلا بابلا ىلا هعفري ءاهنأب ةدعاسملا هنم اودقساو هرما تحن نيدرام كح نا

 لئاخيم ديسلل ًاديبأت
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 فب هنع ايئان ثيغارب هللا ركش يروخلا ماقا ُث(١) يصمب فسويو ٠ يدنه

 سدقملا عمجما نم باوجلا هافاو رفسلا ةبها ىلع ناك امفو (؟) يرصملا رطقلا

 تدطعاماذإ هبطنيا؛قاقشلا| لطب نأ قع هليفنس نخويال نا هيلا ةعحون

 ه1 هلا يسوملا نانيسيلا ةك ان

 ةنيكلاب مقجا : بلح ليئاخيم ديسسلا ةرداغمل ةعابسلا تنداملو

 ماصواو هبايغ ةدم ةسينكلاو سوفنلا ةءدخ ناقلا ىلع مهضرحو مهظعوو

 ٠ منيب هدوجو مأيا يف اهنومب#ب اوناك 5 طاشنب ضرفلا ةالص اوي نا اصوصخ

 0 1 ا 25 2 يونان الا دعست :يدورازه دعو

 دحاور يسم ديعبو *.هقارف ىلع عومدلا بكس هتيعر كرتو ةسماهشو اسوببف

 هاقتلم ىل  يعشلاو سريلقالا نم روهمج جرش نيدرام ىلا لصو 3 نيربثعو

 عرشف ' ًابههش نيعبرالا ةعيب ةيالق 2 ماركالا دي 'ع هولزناو ةيعيبلا ليتارتلاب

 هنوعع- سانلاو هتقو ريغو هتقو يف حصنلاو داشرالا نمرتفي لو هللا مالك يقلي

 قاقشلا ىلع ني رصملا بولق همالكب تنال ىتح ةزذإب

 ةيفخ دجو اعيح ليئاخيم ديسلا ميلعت مولي ناكف مصاخللا ىتم ناراملا اما
 نابهرلا نم بصانمو بترب مدعو نيذلا نم رتئف الا هقفاوي نكي ملذا انلعو

 «ةرانالا اهسالو هئاصخا تاقيلعب نيقوسم هوذح نوذحن اوذخاف ماوعلاو

 فادي زي انلغءاجو ناوخالا: رضج ىتخيلاخلا اذهلع اولازرامو+ةقيقشردح الاداء

 هسومارلا يف اوسب> نيذلا دحاوه ١
 ةنعكم يف ةظوفحمو ليئاذهديبسلا دي طخ كوكص ةيواحةسارك نع دئاوفلا هذه .؟

 باحي ةيالقلا



56 

 لكومملا معي اناخا اي :ىتل الئاق ليئاخيم ديسلا مثردابف ٠ لختنلا دينسلا ةلداح

 مجال ينتلمحو اهل يفراتخا بعشلا لب : ىعفب ةيكري رطبلا بلطا مل ينا دا

 اهنلع كل تازنث : اهيف

 لب اننيب ثدتسم سييلف ينامورلا يسركلا عوضخلاو ىيلثاكلا دقتعملا اما

 دق تنك يتلا تاداهشلاو نيهاربلا ةوقب هب تيضر دق تنك كسفنب تنا

 تددج مث ٠ ةرما هذه لبق ريدلا يف ترضح موي ةينايرسلا انبتك نم اهب كنيتا

 نامآلا نأ تاق ذا لصوملا 2 كدردو مود بعشلا ني ملح لع كالدب كرارقا

 كاعد يذلا ام كاذك رمالا ناك اذاف ٠ ةينامورلا ةسينكلا مياعت وه حملا
 هل لاق ةليوط ةثحابم دعبو : جذاسلا بنذلا اذه عدخو ةمواقملا ىلا مويلا

 نايرسلا بتتك يف رثا هل نكي مل نيمورحملاةعبسلا ءامما ركذ نا : ليئاخيم ديسلا

 اذامل هللا كتدشان يل لقف : ريدلا فيس كدنع يف اهو اهعلاطمل رهظي م ةيدقلا

 نيلئاقلا ديكل ةعبسلا ءالوه ركذ انلخدا اننا لاقف ٠ انسقط يف مثركذ متثدوتسا

 نا : نيلراق اوخرص : مالكلا اذه ىعشلا مع اف ٠ داحنالا دعب نم نيتعيبطلاب

 كروريغك قاقشلا ذبن تقوللو ٠ هديرن ال ىعشال 37" يذلا ناميالا

 ََق ىدامف ىه أماو 2 بعشلا ردا 6 نك اذه ٠ ليث احيم ديسلاب اوقحلو

 يوجاجاف 3 007 نبيا ا حاصت ا اننا : اولاد هراصنا نقل لب 5 هدانع

 اهيسال ٠ وهو متنا قحلا ناميالا اولبقل نا طرش ىلع 5كا كلذ : ليئاخيم ديسلا
 . , : « ,ى ثا , 0 ' هوو ف



 نم

 ثالغلا اهتاينروخ مومع نم اهريغو ٠ اصخش نيثالثو ةتس موتخب ةديوم نيدرام

 نيعبراو ةسمخ موتخب روصقلا ةيرق نمو ٠ اصخش نيثالثو ةعبراو ةئام موتخب
 فسويو ايمرا سوسقلاو قاؤق عوشإ يروا موتخب ركب رايد نمو ٠ اصخش
 ةديوم اهادحا لصوملا طباضم تفاو مث ٠ بعشلا نع ايردنا احاوخلاو ميهربأو

 يتنروخ مومم نم اهريغو ٠ نيتسو ةسمخ موتخب اهريغو ٠ نيناعو ةعسأ موتخب

 ةناعلا سوسقلا ادع ام اصخش نيسمخو ةءام موتخب ةقدصم اموت رامو ةرهاطلا

 نم لك نمو ٠ سوسقلا ادعام هوجولا نم نيعب راو ةينأك موتدخب سوفرف نمو

 ْض ارا ًاعيج اولط ءالوه : ددصو مهتيرقلاو كبنلاو هامحو صمح يلاها

 ةعماجلا ةسينكلاو مظعالا ربحل ةءاطلاب نيرقم ةيكري رطبلا ليئاخيم ديسلا
 )١( هضفرت ام نيضفارو هب دقتعت اع نيدقتعم

 ذخا هيلا سائلالا ىتك تفاو ايلف ليئاخيم ديسلا نم ناكأم اما 7

 ةكحيف درو أك سدقلا حور نم ةروشملا نا هنيقبلو ريطخلا رمالا اذهيف ركتفي

 :(ةكيما+ع عض مدنت ال( ةلقف“ناف رقت وج |[ عدإم مدقتن ل خاريس نبا

 ةنبكلاو ةفقاسالاب عتجا مث ٠ دحا لك لبق يلوسرلا يسركلاب ريشتسي نا يار
 ةئياغلا نيب اولباقف مهيلع هتلاسم ضرعو بعشلا ةنك اراو نيلسرملاو نيينطولا
 ُِط ةواوتلاو مالا نيب نوحوأرم مثو اوعمجا ىتح نامزلا فورظ عم طئاسولاو

 ةالوا ماقا لغشال ًاديبتو ٠ قفاوف : راطخالا محتثا نإو هيلئاس نارطملا يبي نا

 لاصحتسا كيس ىعسل ةمساعلا يف هنع أبئان يبان ةلود نامجرت ناحوت سيسنرف

 ١١55 ةنس يجر ةرغ هخيرات كصب كلذ نك هعباب ةكرطلا نامرف

 ةفرشلاب قاروالا ةنارخ يف اهلك ةظوفحم طباضملاهذه ١
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 كص اوعفدي نا ءاحنألا يف هوبختلا نيذلا لك مزلأ اناث ١071 ( ٠ ةييسم ر

 ٠ هأيا مهياختلا نع اوعجر اذا هبصن ' ىلع فرصت ينلا في راصملا عيمجي ةلافك

 ىفأب فارص نسال هءاردلا ىلإ ةيحوم لضولا ىلإ كيلا ةرورغ تسر

 اتيثس و يلطر و شوقرق :يشو اهعباوتو لضوملا يف بعشلا اهمتخت نا يف ىعسيل

 ىلع ةفقاسالا فقوا اثلاث ٠ ةرصبلاو دادغب و وخازو رقعلاو بوقو يفارحابو

 ىلا دحا لك لبق بتكف ٠ ضيا مهأض ر نع ءهأسو ةجاحلب هأيا بعشلا الط

 بوقعي ناكو ٠ رفسلا يف هقفاري ىل همدقتسي و هفطالي سدقلا نارطم ةراشب

 ادي تروكي نا لع هضرحي هقيقش ىلا اشيا بتكف ًارضاح نارطملا اذه قيقش

 سويا قشمد نارطم ىلا بتك ىنعملا اذه يفو )١( ليئاخيم ديسلا عم ةدحاو

 دحالا دبعو ىتمو نيةيقشا نينارطملا ىلا ُُ ٠ يددصلا تباث يروخلا نبا ةمها

 ةليملب لك ايشاحت نأ براي اهدا و اييدع ترحم و اييتاعي نان درال

 0 16 اعماقاف بلحي هتيعر اماو ميار «ةلئاطلا دن

 ةمنمزلا هقوق> ظفح ٌَط اكو هيلوبتطسا انح سقلاو * هبانغ ةدم هنع اناث

 لهاوةسمامشلاو سيلفا 781١| ةنس لوالا ني رشت ١” هخمرات 1 ا نلعاو

 ةسينكلا ةلاح مظنل رخآ اروشنمو ٠ مهتامدخو مهكولس طبض هل آآه ةيوخالا

 ليئارتح جارملاو: هوخا ليئاربج اجاوخلا مثو ةعيبلا ءالكو ىلا هيف هباطخ هجو

 سايلاو ٠ هيلوبنطسا هللا ةمعن ةعنصلا ءاسؤرو زمرق فسوي يسدقملاو ٠ لاتف

 نوطناو ٠ يصمم زيزعلا دبعو ٠ يحزأي هللا دعو ٠ ا هللا رصنو ٠ رهاض

 7١م١ ةنس بأ ١8 يف 85 ةقرو ةف رشلاريد لئاسر لج نع ل



 اذ

 عم ةلاسر اوهجوو ىنعما اذه يف تايشربالا لك ىلا لئاسرلا اونب مهتعاس نمو
 يطري اناا ةنمااوسيتللو مهموتخو اا ةعقوم بختنملا ىل | يصوصخ _عاس

 لبق نود مهلا ريصيو مهباختاب

 عاش اخمديسلا ناكامدنع ةيالقلاف للح لا يعاسلا لوصوناكو 4

 اسم : لوقي وهو ظقيتساف .بابلا قرطو ةلاسرلا هسامش شيول مادو ةلقتم

 اهليوار» نلامقلا ب ف ها وير اع لا تام, لها :!كقولا:_لبق يغاقيا ىلع كلم

 هباوج تي اهدرس مناوم ةدعل هيبخم بلط ضفري نا ىار هيلا ليك افلر
 باودللا بتك ماهل عضاحلا وهو ةعماجلا ةسينكلا نع نيلصفنم مهنوك اهصخلا
 نم رودلاو.يملالا .نوغلا دمتي ليئاخبم ديسلا عرشو ٠ هب اعجار يعاشلا كف

 للجلا رمالا اذه يف ىورتيل سدقلا حور

 نيدعاومهبلط اورركو ةيناث اوعقتجا : هباوج ىلع نيدرام بعشلا ملطا الف

 ءامسا نوفذحي ىيلثاكلا نامالا لوبق ص هعم نوقفتي.و دانع لك ا مهنا

 ا تلت تا انتل ا قل لجأ جشم للا هدا زوبقمدملا اليل

 ةلاسرلا يلع مهموتخم اوعقوو ٠ مهبلختاب ىضري نا مهسامتلا نورركي مو مهتلاسر
 تقولا اهولسراو

 قافتالا ةسا قاله فيل .ةيسلي لدللا لمؤملا تمر قارطملا: ناك كلذتاللا قو

 مكنال هيسداتعا مكيلعو : كب يتقث نا : لوقي نييلصوملا هراصنا ىلا بتكك
 مهيهذم يلدبم يا ) نيبولقملا جنرفلا تاقيلق ىلاليملاو ماياف لل

 انا اماو ٠ ةّيكري رطبلا لع .ةورج نبا يلوتسي نا اوضرت الف ( نييكيلئاكلا ينمي

 هنع لكوو ٠ 20 رةليسو ةيابو ةروص ةيا لص 507 رطب ىبصن نم دب الف



 ندغو

 لجرأ مساو ةشللا . ىو نب ناب رأا هعسأ ىتم رام ريد يف بها ارزق هلا الخرز

 2 ل ورع سلا ىلاو ىموم نرابلا اذه ىلا ىتكف ٠ ةشللا ىسع
 كلذ دعب هاهي نا ىلع ةيفقسالا ةجرد ىلا اهيقري نا ًادعاو هيلا اهمدقتسي

 عاعرنم رفن هب زح ىلا لامو ٠ هدادبتساو هعمل يف اهريغ هقفاوي مذا اكري رطب
 دحا ةيكري رطبلا يلوتي نا ًادبا جست ال نا : هوباجا 3 لل مث 5 3 9 "ا :.

 كيمادق اناا امعو انل ماو نمتو كا هدد

 اوناكو ٠ ليئاخيم ديسلا اودعو م ةكلشكلا ىلا اوعزنف نيدرام عش اما

 ةعسو 5 ةسسدقلا 4 هكعسو 5 يشنيعب رآلا 4 ةعمس يف ىت أ تا ابا 0 نم

 :ةريكلا لبر ةير 20 رايدو روصقلا هي رق يلاعا ملثم عبباو“ ليئاخيم

 ذرأوت كري ر ركب ليث اخيم ديسلا باختنا ناش ىفطباضملا تدخلا تفقو 7 فو

 ةئاعالث موتحن ةقدعم 0 . بلح بعش ةلطضم الواف 1 نيدرام ىلا

 ديسلا يليكو زمرقفسوي اجاوخلاو !رف فسوي اجاوخلا طسوتب و اصخش نيس
 4ةدحوم ءاهنإ كصبنو اميسمتك اعقدع يضاقلاو يلاولا 0 تصرع لي اخيم

 ةخسب ّ 1 ا 0 ندر |١ هنم ةخسب أوثعش : يلاعلا بالا ىلا

 يفطعل لعملار ءملا راد يف هوجولا عمج اذهو دلخ نوطنا اجا 3 مدأب قدم د .بعش لل

 نم ءامن 1 لذ د يف را 57 : 1 ١١( حلا ريما أشاب لم بيلط هنال مريك

 نم لك يف تبتك كلذ لثمو ٠ نيدرام ىلا مهتطبضم نم هب اوثمبو يذاقلا

 طءاضم تناكف ٠ اهدإب دكا نم ءامناو قيدصتب ةءوفشم طباضم تايشربالا

 قسمدب ءانه رامو 0 ! 15 ةنعأ 0 هعكر ا نارات يدق باتك



10 

 هورج ليئاخيم دسلا 0 رطب دبع م ةفئاطلا ةلاح ىف

 لولا لصعلا

 مومع قافتا - هلاوما دحالادبعو ىتم نيقيقشلا ةقرسس - سبيكر وك كري رطبلا ةافو "١

 بختتنملا ىلا كلذ غالبا - ةكريرطب هورج ليئاخيم ديسلا باختنا لع نايرسلا
 بيغرت - ةعاطلاو ناميالا لوبق مثدعو - قاقثلا سسل ةوعدلا هضفر "8

 لصوملاو ركب رايدو نيدرام بعش عاججا -هل مهضعب دعو--نييلصوملا ىتم

 ىضرا 59 ليئاخيم بصن 0 ”نوعباوتو هامحو صمحو ىقشمدو بلحو

 ل كو نا هر نور همظن - ليئاخيم ديسلا

 هرفس 5١ ١ نيدرام ىلا هرفسب سدقملا عمجنا ىفر--رصم
 ةهجياوم قم ةمواقم-هنيياعت امركم اهيلا هلوغد

 يوقلا ناميالا طرش َلَع هل هلزانت  ىنم يضغتنلا
 م احلا هوجولا ةلاهتسا - ىتم غش

 نيدرام تانروخ كلفكت

 - هجموهههسسل

 ترغوا ,ةببح ةعرسب مت دق نييلصوملا نايرسلا كلثكت ترا 87

 ىلا مهب لكن امب هليلغ دربب / 1 ًاظيغو ءايتسا يل كريرطبلا ردص

 داجيا م  سجهي وه انيبو ٠ اضيا مهجاعزا يف رس ىعسي ذخاف : نيحلا كلذ
 ١78٠١ ةنم نم زوم رمش ىف همهد لاضع ضرم اذا : اهب رفظي ةلاعف لئاسو



 ضن

 ةبارق نم وهو لاعنلا 0 1 9 ١ يهفالا 00 0 هاعدتساف

 لسغ ىلا لعبا لقا 1 ْ 0 رطبا 1 يلوعسل 0 هذه 5 5

 رمان نيخا 2 م اوناكو ةفقاسالاو سريلقالا عرشو : كريرطبلا ةئج

 ةصرف نسحأ هذه كر )١( هقيقش ىم م نأر طملا ىلا ريدلا نار طم دحالا دع

 ما مان 3 |ىتفو ىف وتملا عدم الدف ٠ اني را لينب يدشن

 لبقاو * رارفلا ىلا أهو نييكيلثاكلا عدرا هلصحتسا يذلا نامرفلا م لاملا نم

 ملاملا أموملا نيقيقشلا ن ١١ أو دو يرجح اعاو ّآ رعش ايلف ٠ عدخم ا 5 | موقلا

 اهولاطوة هر اسحلا لع (هوفنعف نأ ناس أساتلا | اا اوققحت : 5 لاش عييشل تفقو أرضح

 له يف نيريحتم ةفقاسالا ةيقب ناك امفو ٠ رظنلا نع اباغو الزتعاف قورسملاب

 0 هعتيل رهتني ع رظتني اذهوةسفنل 0 رطبلا ديرب اذبف : ًافلخ هن وشب ٌ

 :  نيلياق ة 5ه ركاذلاب أو ادب و نييكياناكلاو 0 نييبوقعبلا 0 - ل ةنك ار ا

 0 عدلا  ضعبأ صعب نإلا ىلا نأ رفلا اهبلس يلار 00 تاقيضلا

 لاوها تفزاتساو ةوادءعلا:قاقشلا تدار: ١ 0 ةيمنأا فلا اأو 8 دج /

 ةيئزج مهنيب ىتلا ةينيدلا تافالتخالا نا مم ٠ ريغلا عفنلو اهءاردل ةفئاطلا
 5 -ٍِء

 :ةسائرلاو داقععالا ديحوتو ةيحغلاىرعب كسعلا زم أءيج اوصتعا اذا اهم لفحت ال

 امزحو الع ةورح ليئاخيم ديسلا قوفي نم هفقاسالا نيب سل هنا ىلع اوعمجاف
 5 5 0 ءا 0

 ٠ دحاو ريار هباختلا لع أوعجاف ٠ ةث ري رطباب ردجالا وهف هيوم اتونقو .

 7 “ فاو 4 5 ٠

 تاماسرلا بانك 5 | ا/55 هعس امهتماسر ريفد نم نيقيقشلا نيده مهما فرع ١

 نارفعزلا ىف يذلا
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 هتفيظو ىلا داعو ١779 با ١١ يف اهلخد ىتح بلح دق

 ىلإ هناي مدقي ناب لح كورلا كريرطلا تدك نيببابا نضر

 ديبسلا ىلا ريخلا غلب و ةورج نبا يننوهل 0 1 يب بلطي و ملاحلا اشاب ناهع

 هدنج لسرا نامرغلاو ةياكشلا قاروا ملاحلا أرق الف ٠ هببا تيب يف ىنتخاف ليئاخيم
 اولخدو نارطملا ناك ثيح ىلا مهضعب بهذف لوالا نيرشت 1١ ءاعبرالا موي

 هلهال ةبعر تلص ةتغب نم هيلا اولزنو طئئاحلا اوقلستو تدبال قصالملا عماجلا

 ةلبب هراد ىلا موز بلس نع الئاس 0 || مردابف ةصاخاتائلاو ءاشللو

 بهذو ٠ يارسلا ىلا مهقفارف 1 احلا هب رما ام اذه اولاقف ٠ اهيلع مهتاعو ةروصلا

 شمرلا ةالص نولصي سعشلاو سوسقلا ناك يح قلت نك رولا نم فذ

 هللادنعو ٠ مرق :فسوي يمدقملا : بمشلا رباك !نمإ ةسمنلعو مهيلع, اوضيقف
 نا رطملا عم مثوجزو راوي ننس تق يطوب اومكي نيعسان عرفو« ىصمج زوزعو : قاقد

 ريسم ةسومارلا يف يدروالا ىلا مثوقاس كلاثلا مويلا ينو ٠ يارسلا سبح

 مهنحيسا رمأف يلاولا مادق مثوفقوا شيح ناموت نراخ 3 0

 لقلاب 5 لا مهنع اوماذاو مثواطغءامسلاو مثدابم ضرالا ت 3 دا ناك

 مهتايح دقفب اونقيأف ذ مهتردقم قوفت لادا ةمارغأا نم اودوي م ناىفنلاو باصلاو

 مهتاجت الدبادو ::ضو نولي ضر اوناكو: فضي ال 4 ايي ا متغ غاف “٠

 ثلاثلا وهو يناثلا نيرشت ؟ يفو ,٠ مهيف اوعفشيل نايعالا نم سانا نوطسويو

 فأر مكاحلا هللا ملا ديهشلا سورتمد رام.راكذت ةليل مقاول مهن نم رشع

 غلبلا ءالفك مهنم بلطو شرق فلا نيرشع غلبم مهيلع ضرف نا دعب مهقلظاف

 ةسنكلا ىلا رابلا يعارلا عجرف ٠ لحاو عوبسا يف هوعمج نا ىلع سانا مهلفكف



 ما

 نا رما : سويرتود رام ةعافش ىلا هتاجن بسن هنالومهتمالس لعهلل ًاركش مدقو

 بولطملا لاملا عمجو ٠ ةنسلك نم يناثلا نيرشت نمنيرشعلاو سداسلامويلا ينهل ديعي

 ١١( ءاطعلا اذه نم اوزتاف نينموملا تانسح نم

 داشرال نعذا انح قايدشلا نبا ناماس سلا نا 5 3ك دق انكو اذه

 هنا لوقي ةرات نيتقرفلا ىلع جرعي نراك اذهف ايلثاك ىحضاو ليئاخيم ديسلا

 لقتنا اهنمو بلح يف مث اهرلا يف ةبقاعيلا نيب هدوجول يبوقعي ًاروطو : كيلئاك

 ريدب تروربملا سي كن ةلفح ًادهاش قايدشلا هدلاو نآك اذاف ٠ نيدرام ىلا
 ناعيل ةحح كالذ ناملس سقلا ذختاف ٠ ام رمال كريرطبلا هرجز نارفعزلا

 : روثاب مانهب رام يرض ةرايز ديريهنا رهاظت كري رطبلا نم هفوخل امنا هتكلشك ا

 يدي نيب سدقملا ناميالا روتسد ررو ةنس دعبو ١78١ ةنس لصوألا ىلا رفاسف

 ناملسس لا قفط نيحلا كلذ نمو :هدلاو قايدشلا كلذكو ليئافاور يردابلا

 حرفف ٠ ةيكيلثاكلا ةنايدلا ىلا بعشلا باذتجا ليبس يف ةمعن سقلا عم دهاجي

 ليئاخيم ديسلا هب

 هراصتخايف ناماس سلا بغرو | أم لوطا لصوملا سقطنآك الو

 فلاخت اهنا ةهبش اهيف ىتلا 3 بذي 0 طةف هل زاجاو ليئاخيم ديسلا هاهن

 ناشربلا لاهتسا نعهاهم 5 ٠ ةيئانليئافوريردابلا ةرواشم دعب كالذو ميلسلا ميلعتلا

 امايق سادةلانونموملا رضحي نابةينايرسلا ةداعلا ظفح لع هثحوهموي ريغيف زوبحلا

 اجاولاة بعص لصوملاىلاناملسسلاةائاع رغسيف روك ذملا ديسلاىنتعاو :نيبصتنم

 ريمزا يف ني رجاتلا ليئاربج ميعاربا اجخاو او راقناا ليل ادبع نب نانوب

 ١ 7179-ةنس زومت 19 ةوزج لئاسر لحي نع ١

 م١



 ا

 وم مودرط اذأ : عش 3 هتنطف 2 < زعبي سدقملا عمجمل نم تاعك هيلا

 قفل يانا ناس نراكتال 5لآ كل لوقا قحلا ٠ ىرخل ىلا اوب رها ةئيدم

 / هناف هريغ يزعي ًاضيا وه ناك هنوزي ريغلا ناك اهفو متتاغال ناسنالا نبا يفاي

 : مهل هلوق كلذ نم ٠ 0 لا ةطساوب 1 بعش دقفت نم حربي

 ودع نال هذي لصت ام ردشب أنت 00 عسسل لاز ام 00 طبلا اذه نا

 نيذلا ني راتخللا ناحتما ىلا لوأي ةبعب ناريغ ٠ ناوعا نم واخي ال ضيا ريخلا

 هراشب سقلاب هللا دعب نم انتيلستف نحن اما ٠ ربلا ليس يف داهج اهلك مهتايح

 لمعلا 5 نكل : نامالا لص جقافتاب ماع يا ٠ هللا ديب ريخ هلا مناف هئالمزو

 ودعلا ىزخيو نامالا لكيل
 7 0 ضربت َّط ل كال ناف تلي نينمارملا نم ناك ام.اما

 يكلف باقعلا دشا مهبقاع الاو كري رطبلل اوداقنيل نامرفلا رما مهيلا غلبو
 ١/8١ ةنس ناك هتنفارمخيرات نا ص 3 1 رطبلا ىئدم 0 اولصاخت

 | /1/9 ةنس يناثلا ني رشتل قفاوملا 10107 4 داكفقلا يد 0 ف 8 امرفلا ميراتو

 3 1 ناريغ ٠ هتميش نم اوسيلوبنال مهيلع هل قال هنا نع الضف

 ملقرطاو شرغ فلا نيرشع عقد مهلعضرفو ليجنزلا نحسيف مهحز لب مهلا

 ةككلنلاب ةعقنلا اون[ دعيماو' ىششلا خ» د: لاملا اف

 أهو هتمدخ قحضن ةيقاعيلا سوسف للاطي أشاب يديع رادخودح ناأكو

 ىلا ف أ هنالطاع اناكو يواه اهرلا ناملس ي مروا يي ددصلا فدسو ل يروخ لا

 رص ملف ٠ ًافاج ارابيا كفل هيغل أشاب ىدبع 1 رع ىتح موي



686 

 عابت اننا : نيبكيلثاكلا ناسل لع هيف لوقي الاعضرع مفر ةبلاطملا نم رادخوجلا

 اندالوا نم اضعب اوطبض دق نويسعم نارفءإلا ذيمالت ءالوهو : رم نبا نزشلف

 لك يف انم نوبحب كلذ عمو ' )١( هدايعلا هذه مثوملعيل مثريد ىلا مثوذخأو

 ٠ ةيلعلا ةلودلا لظ يف نحنو للظلا اذه ىتم ىلاف الام سايكا ة ردع ل

 مايا ةعسآ مهسبحو امبعابتاو نينهاكلا لع ضبقلا تلا مالكلا اذه أرق ايلف

 ثدحام ضرع نضلا نم جرخ الف شرغ ةيامالث ناماس يروخلا ُط ضرفو

 ليئاربج اجاوخلا ىلا بتكف ٠ نييكيلثكلا ىلا ةياكشلا ابسان هكري رطب ىلع هل

 يو نارفعزلا ريد قوقحو ةيوبالا قوقحلاب هبلاظي و هبتاعي نارطملا قيقش ةورج

 همالكب دحا ثرتكي لف ٠ هرمأ فلاخي نم لك سخي هددهتو شرغ ةئامسمح

 تركو مثرقفا ع مهلع هيدعت نم ناك امو هتوأسق ُط هسا لب

 يلوا اومهفي نا نيسقتل» نينسحلا نودهيتسا هراصخلاو ليئاخيم ديسلا كاذ ذا

 أيرام فسوي نم باتك مييلا دروف ٠ مهيلع مالظلا هب ىدعت ام نييناهعلا رمالا

 طسوتب بعشلا يزعي 1775 ةنس راذا ؟*و يناثلا نوناك ؟* خيراتب يأتسك

 (؟) هللا نم رصنلا مل نك وبي و.نارطملا ىئان راخ شسوي نقلا

 ىتح لشفلاب اورهاظتو نامرفلا اوفخا دق كري رطبلا ءالكو نكو ١٠ه

 نكمو. .فضاوملا تدع دق : نا لئاخيم ديسلا ىلا اوكف نيكلئاكلا اوقف

 رازف ميلشروا ىلع جررع هقيرط ينو رفسلل جرفن ٠ هعوجر اوسقللاو داهطضالا

 اهدعب و : اموي نيعب را كانه هتماقا تناكو ٠ ىملالا نوعلا دّتساو سدقم لا ربقلا

 ةفرشلا يف ظوفملا لئاضرلا لطم علا



707 

 مهيلع ضبقلا ىتلأف ٠ ىننملا ىلانيرخآ سوسق ةسمخو ةمعن سقلاو هراشب سقلا

 ريخلا غلب ذنم هنا ريغ : ايفرح نامرغلا ءارجا ص مزعو ليجنزلا نجح يف مهجزو
 مياحلا ىلا عرسا : تاوغالا ناخ يف هترجح يف وهوفارصلا سايلا اجاوخلا ىلا

 رشع ةسنمح اوماقا ثيح ةعلقلا نجيم ىلا مهلسري نا مباحلا يضرف ٠ مهيف مفشو

 نه اوجرخ الف ٠ مهقلطاو شرغ ةئامسمحو افلا مهيلع ضرف اهرخ | يف.اموي

 سهلا ٠ ةععبرا ىوس مهنم تبثي مو ٠ ةيبوعيلا ىلا ةنالث مهنم دترا نجلا

 يف نولصي ناقي رقلا ناكف ردخ سقلاو سفاي رق سقلاو ٠ ةمعن سفلاو :.فواشب

 نويبوقعيلا مث الوا نويكيلثاكلا : ماحلا رماب ةبوانملب نيتسينكلا



 هك

 رشاعلا لصملا

 مهقالطاو هسوسق سبح هي رددكسالا ىلا نارطملا بره س بالحي نامرفلا ءارجا 24
 سمهسيح -- ةبقاعيأ| سوسق عم رادخوجلا ةموصخ - شرغ فلا نيرشع عفد دعب

 ليئاخيم ديسلا عوجر  موصحخلا ةديكم 19 بعشلا باوج كري رطبلا باتع
 هش .هوتسوو ةسونيقو . ليئاغين ديسلا نجح تع ةسساللا فاقكتا

 ةليل مهئاجن يف يعسلا 157 مهتدابا رطخ عم ةسومارلا يف

 سرغ فلا ني رشع عفد دعب سورةميد رام راكذت

 يزرت ناهلس سقلا رفس--١ ديعمويلا لعج
 يق ةكلشكلاب هراهجا - نيدرام ىلا

 ريصقنث 1يىرع هيهن لصوملا

 دا

 ل
 ايجي

 عاش ذنمو.+ ابك اح اشاب يديع.ىلا بلح ىلا نامزؤلا»نبسو أ لي « ١

 ابئان ارا فسويسقلا ماقاف برهي نا ليئاخيم ديسلا ىلع نونموملا راشاربجلا

 رخا ىلا دإب نم لقتني لاز امو سربقف هيقذاللاىلا نيينايلعلا يزب اليل برهوهنع
 ماقا يح ةي ردخسالا لا سلح هتحرابم نم فصنو نيرهش دعب لصو ىتح

 ةماعلا ىلا هل نم بتكو ٠ فزايدش ميهربا عملا تيب يف ًايفتخم رشا ةعبس

 ناطملس نم هلالقتسا يف نامرف لاصحتسا يف يعسلاو ةدمنلا لطي هيمور ىلاو

 نأ هيمور نم راجح سويسونويد نارطملا هلكو هباجاف ٠ نارفعزلا ريد كري رطب

 ءارفسلا :را ثيحب نييكيلثاكلا ىلع ةعطاق رماوا لضحتسا نمرالا كري رطب



 اند

 لغيغ بهلت مث بضغلا قرع هيف ماق مالكلا اذه ردصلا أرقالف ٠ مظعالا

 نراطاسلا ىلع ةلئسملا ضرع ىتح نايرسلا كري رطب ءالكوو نمرالا مالكب

 هبعش رباك او هسوسقو ليئاخيم ديسلا ىفنب ماس رع ةباتكب لاحت رماف ٠ هسفن

 نم ةسمخ قنو ٠ هنامجرتو يواسنرفلا لصنقلا ليكو ارف فسوي اجاوخلا ثو

 )١( نيحرف ركب رايد ىلا هب اوعحرو نامرفلا اذه الكولا لستف ٠ لصوملا

 كريرطبلا ناك هرودذص لمأوم ا ياسلا _- ءارحال اذنيقو | مع

 بهارلا ماقا هنا كلذو ٠ اهب مهفعضيو نييبلحلا 0 ةيناطيش ةديكم ربد دف
 و رز, د0 اع وفر للاوا ]لقا ىاواشرلا"قاناش انج“ يروتلا نب" اقنع

 دنع لزنف سدقلل نيعت هلا ارهاظتم بلح ىلا روكذملا مدقق ٠ ةورج نباب ةباكن
 نيقاشملا نمرالا عم رمأت مث : هنم اونمايل نييكيلثاكلا فطالي قفطو ٠ هتدلاو

 هرلأسو ايادملاب مهلا هرلاتساو دلبلا يكأح اودصقف ليئاخيم ناراعملا نم اومقتتنل
 سدقي رابلا نارطملاناك ائيبف ٠ (؟) ىننملا ىلا هبعش رباك او هورج نبا لسري, نأ

 و هيلع ضبقلا اوقلاف هوتغاب دونجلاب اذا : دحالا موي حابص هي سادقلا

 نيمدقتملا نم رفن ناكو ٠ مغلا نم نينمئوملا باصام فصي نمي انأ نش قئشلاب

 نرم نارطملا نااودهشو مهيلع موكحلا يف اوعفشو هيمدق ص اومارتف ًارضاح

 لج نعل
 ال481 ةنس طاش

 |ا/ا/8 ةئس ؟ تا١ ددع ٠* ج ةفرشلا ريد لئاسر لج نع ؟

 *٠١ ددعو ١الالظ ةئس ناري زح ؟"4-- ١9 ددع ةفرشلا ريد لئاسز



 ا

 مهسبب رماهنكل ةعافشلا لبقو مك احلا بضغ صقانتف ًادحا ذي لو ءاحلصلا

 ما رطخ عم مليا نا ام كانه اوماقاف ٠ يشاب يجكنفتلا غانوق يف

 نييكيلثاكلا هركاو ةسينكلا هللا دبع ترارطملا لخد كلذ ءانثا يفو

 هعم نيذلا ةنكلل فارثعالا اومدقي نرا مثرماو ةولصلا يف هتقفاوم ىلع

 يردابلا تاكو : ىيبلثاكلا دقتعملا ىلا اودوعي نا مهنا ةقيثو هل اوعفديو

 ةنالث ةلبم مصخلا نم اوباطف نينموملا مجشي نييسيسنرفلا سيئر وكي راكير

 واسنرفلا لصنقلا ناك ذا ١ مهيلا ريفسلا نم درت ةدحن يف الما كالذو مايا

 )١( مهتاجن ىف :روعس كنءلفلا لصنقو نوطنف اجاوملا هنامجرتو

 ةمارغ ريك غلبم عقد مهيلع ضرفي نرا مالا يضر ىتح نوعسي اولاز امو
 اوقلطاو اهوداف

 ىلا ليئافور يردابلا بتك لصوملا ىلا رابخالا هذه تلصو املو +٠١

 ربدي كرا هيلع ريشيو ٠ هتمالس لع هئنهيو هدئادش يف ةن في ليتاخ# دسلا

 هب هيدآ سىس نا او. دادغب 0 بوصنما اشاب ناملس ىدل ةقيرط

 انامرف لانف وه ربد ام : ةبقاعيلا ءاسور [علالقتسالل يناطلس نامرف لاصحتسا

 فورظ ناربغ ٠ ينادلكلا م أن ةكررطلا ديباتل ساكا ةعبس فرصمب

 نسما ريبدتلا اذه قفاوت ل نامزلا

 لصوملا ىلا هريس هدي ىلا نامرفلا لصو ذنُم تروا هلرركلا أما

 لسري نا نيبلاط مام لا ىلا هومدق ةكحا يف هئالكو طسوتب هليجصست دعبو لوا

 ١ ددع ةفرشلا ريد لححص ١59 - " ا/الال ةنس ناسن |
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 عاملا لصعلا

 هدعو -- لصوملا لها ةءواقل بلعت ىتم نارطملا هلاسرا ١75 كريرطبلا ءايتسا |" ١

 ني دزرام,ىلا هيفن -قىم رام ريدو ةسيكلا لاوما هسالتخا - نامعالا لوبقب

 .ةرابا ةمصاعلا ىلا ادفو كري رطبلا لابمرا - كري رطبلا بضغ هجييبت

 لكم ١؟؟ ديدش نامرف رودص-- هموصخب ةياشولل نمرالا دابطضا

 هموصخو ليئاخيم ديسلا سيح -نامرفلا ةارجال ١ ديبمت ةنناطينش

 لالقبسالا ةكيشتا 1 88 ةعانفل كفيل: باشي كالا ظبض

 سبح -- لصوملاب نامرفلا ءارجا -- صلختتلاف
 هراسخي مهقالطا--لالغالاب سوسقلا

 سوسق دادترا -ةعافشو

 ةاقملا-خملا

 ا ا فلل تبنلا مران رضتوملاب اغلا تقع امو. اع

 ىنالتنل. اهيلا نبايلا بهارلا هذيملو 1١( ينيدراملا عوشي نب ىت» نارطملا لسراف
 تانعلو امورح هل ام ًاروشنم هلسو : هبهذمو هتعاطنم هجورخو بعشلا بالقتن

 يف هتلمهو«هنالاللط اهيف قطينتسإ مااا ىلا انثكو :ةيلؤقعيلا نيه نم لك. وم
 رماوا نارطملا.لثتماف ٠ اوصع اذا ليكتتلا دشا مهب ليكتتلاو ني روكذملا عدر

 1 احلا ىلا بنكلا فر ٠جالعلا اذه عجنب مل ذاو» ةعيبلا يف روشنلا أرقو هكري رطب

 سوسقلا نم ناثثا دئرا ىتح (؟) يرغتلاو سلاف ماصخلاو تاشقانملا تأدتباف

 ١+ أمت اقل دوم ثفقست' ناقفعزلا زبادل تاجاسرلا ثاثك#يف |

 ددع ةفرشلا ريد لئاسر لج نع "؟ ٠١ ةبس طابش ١78١
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 هوبتاعو ىتم نارطملاب اوعقتحا ٠ نسلا يف اوجز نيذلا قلطأ الو ٠ ةيبوقعيلا ىلا
 .لنرعالف يكبلثاكلا دتعملا لاتقا 0 مهتلح يتلا نيهاربلا ٍفطالكي هلا ِ

 د رثكا لال م ناك امل هنا ريع ' مهعبتي نا دعو لب هيف مهةفاوو ممالك

 نم .ةنيكلا ثاثالا ضعب سلتخاو بعشلا رباك او سوريلقالاب لاتحا ٠ قم لا

 مرسل نت كال غلبم سلتخاو ىتم راسم ريد ىلا ملط مث سئانكلا

 نارفعزلا ريد يف لمع دق

 موي رشع ةسمح هسبخ احلا ىلا هب !وشو هتراسجي بعشلا سحاالف
 ىلا لقتنا اهنمو نيدرام ىلا هافنو شرغ ةيامناعو فلا غلبم همرغو لاملا درتساو

 لصوملا بعش ىلع هبضغ جيعف كري رطبلا ناك ثيح ركب رايد

 ناف لصوملا يف ثدحام هرقئاو ةينيطنطسقلا : ثدح دق ناك كاذ ذاو

 مهكر ي رطب راثاف ةيكيلثاكلا ةسينكلاىلا اومتنا كانه هلم نمرالا نم ناجح

 ىكنل ةصرألا هذه سيكروك كرب رطبلا منتغاف ٠ مهيلع الئاه ًاداهطا
 نم الجر ةمصاعلا ىلا ذفناف ٠ لصوملاو باح يف 3 الو هتفئاط ىف نيدبتهملا
 نمرالا كريرظس اوناعتساف ٠ هنامهر نم رفن عم عوشي سامثلا همسا هئاصخا

 اوناق مظعالا ردصلا ىلا الاهكص رع 0 يلاعلا بابلا يف فارصلا تيرازنبو

 نزال عم قئتتا يبحلا ةورج ليئاخيم نارطملا نا كريرطبلا ناسل لع هيف

 اذهو : لاق نا ىلا هيار عابتا ىلا 0 لصوملاو بلح يف يذلا يبعش ىرغاو

 لمح اموهو أعم ةكري رطبلاب و ةيلعلا و د و فيرشلا ليحنالاب ”لخم
 اكلم ىلع جنرفالا كولمو بابلا مم امال ىلع درقلا ىلع ةينائثعلا ةعبتلا
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 ٠ اعيمج اوكلثكت نيتنروخلا بعش نال ةمواقم اوقلي لو انحوي رام ةسينك ىلع
 يلاها كسمت ناكو ٠ انيزرام ةسينك ىلاو ةرهاطلا ميرم ةسينك' ىلا اودتما لب
 مم ةك رشلا نا مهئدتبم ذنم اودقتعا ىتح اييعاتكراتملا يا رقل تسول ليصوملا
 ليئاخيم ديسلا ناك هريغو اذهلو ٠ ةمرح هللا ةدابعب ةصتخلا رومالا يف نيلصفنملا

 ءائانباز/ىف انآرق.دقلو تايشررالا ةيقبل ةودق لضوملا بعشو مدخشاو مهبرختمب

 نايرسلا ةفئاط مس نانيع لصوملاو شوقرق يتعامج نرا ةرم نم رثك | هلوق

 قفتا 178 ةنس طابش ١ خي راتب يا لكدملا ىلا جيسملا لوخد ديع يفو
 ل اديب اكل ور ناكاو ني ةككاذاكلا ةناينكلا ىلا ءاجالا لك. شوق ِكَمَش

 فسوي اجاوخلاو فارصلا سيلا اجاوخلا نيقيقشلاو ليث نا يردابلاو ةراشب

 راطب لائاخم ذيسلا ىلإ كلذ( رئاشإلا تقفز الف ىليلبا قمنا اجاوخنإ يدل

 ريال ال يش لع هيدوق ورع نكس هلا ررع هلل كاتو اجا 00

 مهنا كلذو اهظع ارد كيرالا ينيب الهاك نقر كه وك كرم طفلا

 راك تادلحم كنا ا هم باتك لك ةرهاطلا ةعبب رب يف اوحرط

 )١( خي راتللو مولعلل ةديفم ًاروما ةيواح ًادج

 ةسدقملا ةسينكلا ىلا اومضناف رقعلا ةبقاعي نم ةئف هللا رانا حاجتلل ةمتأو

 مدنع قبو مهايلف مهيلا ريصي نا ةراشب سقلا نم اوسعلاف ٠ تالئاع رشع اوناكو

 يتب دق هناوهو رخآ احاجن فداصف اعجار رك مثديا نا دعبو اهيف مدشرا مايا

 ةرد عقلا يملا دبع سلا اهو ناب ومعي نانهاك ةرهاطلا ةنروخ سوسق نم

 ةراشبا نلقلا دنع ارضه ٠ نيملا كلذ ىلا اهدانع لع ارصا دق انك و : وخنرب

 مثدادجا نع ةيرقلا خويش ةياور نع ١



 م

 اهدشراف كب قمل بعشلا رثك او هيلع انكام ىلع انئاقب نمةدئاف قبي مل هل الاقو
 تك يبوقعيلا سعشلا هب ليم ٠ ةعلا كلت نم راذا يدابم ُْف هل أ.رتمو

 نيجوزتملا نمناكو دحاو نهاك يعسو ةريغب ىرج اذهلكوسيسق نودب لصوملا
 لطخا ةراشب سقلا هب ىنعا

 بكف هسرغ تار#ب ليئاخيم ديسلا كرشي نا هراشبسقلا داراو

 سوسقلا ءامسا رتفد ١,78١ ةنس طاش“ خيرات ليئافور يردابلاو وه هللا

 ادع ٠ ةزيجولا ةدملا كلت يف لصوملاب سدقملا ناميالا يف اولخد نيذلا رباك الاو

 فصنو نينس ثالث لبق او 1 نيذلا

 نباوْرع سقلا ٠ تاص مانهب سقلا نبا ةحمن سقلا اون رام ةنروخ يف

 سلا نبا وسمع سهلا ٠ ٍيقاش هللادع سفلا - تسد كلي ركل دبع سلا

 هللادع ىسدقمل او وخيم شاش ااا لا ساوشلا * تاحارلا + بوعي

 ادلو دحالا ديعو نانوي ٠ ليئاربح ادلو نانويو يدنه ٠ ىناخلا ناملس ادأو

 ةرسر دخلا رعور 7 كس فسرو مأنهب :ايمرا نب 35 ولا ليلجلا و

 ةيقبلا يف لمالاو ٠ نانوي قححسا نب يتم ٠ موزه رك اش

 ٠ نح سقلا نبا سقايرق سقلا ٠ لظخا هراشدب سلا ةرهاطلا ةنروخ يف

 ٠ يحلادبع سقلا :هلوتك ردخ سلا *حولش حيسملا دبع سامثلا نبا ميهاربا سقلا
 نبا ةحئر ذ ٠ زوزع اجاولا نبا نا : تاجاوخلا ٠ وخيرب نب ردخ سلا

 0 اح نب ىتم ىو اخو يذب يحرك مانهب ٠ ذوزعىسيع اجاوخلا

 ليلجلا دبع ٠ لكولا قحما ٠ مب 7 دبع يسدقأا نبا ى ايلا ٠ اباش مانهب

 00 رف نب سابلا راجنلا نأ نامحرلا دبع
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 لمتحم رابلا ىرهاكلاو تاناهالا نم كلذ ريغ ىلا بابلا كلذ نم لخاد

 ميدو فو 3

 ليسا ف. ا عرلإ قف ةعياملا ةيلدكلا, ىلإ يرتب بشل ناك زا

 تابث, نمأي ةراشب سقلا نكي مل ذا ةيكيلثاكلا ةنايدلا يف نيردم نْي رّونم ةنبك

 ةرواشلل لبئافور يردابلاب عجاف مهن رثك لع نامالاىلإ اثيدجب نيدتهملا سوسقلا

 ءايرك ز سقلا لسرينا هالاسيو ةورج ليئاخيم ديسلا اوريشتسي نالع امهيار رف
 م ا را نقل لل درا او ناساف هرم نمر اكلا هيلا اعكف

 ءاقشلا ملاع نم هلاقتنال اببس كلذ ناكف ضرم رفسلا ةبها ىلع. اذه ناك

 نا اي الاب تناقل دهر وع تضوع ةناللا ةياملا نازف

 كولبسلا -نبسح ناكو لنيك رك لو مسالا افي كمفلم يلطرب ةيرق

 سقلا همسا ليمز هلو ٠ فارتعالا يف "نمل ًالعم ىلطرب تالئاع رثكا هتذختاف

 حيسملادبع نب اموت ءادتها ذنم ايركز سقلا اكو - انضم رد اك انزوفللع

 ءراكدإ اقر نامي ة صرف راتني _نيدتللا ةعلج ىلإ ءامضنالا ديري. ؟/1//يقيس

 ل لل نإ يمال لق : ةيدازوز مسفلا اروضتم هقيقر همطاخ تح
 اناف. اذهلو : ةيكيلثاكلا ةسيئكلا ةسادق لو انلالضو انلبج لع ةنيب ىلجا امسفن

 ةعب را مهتلمج يف ةلئاع نوعب را هعبتف جرخو ٠ ( يجيلك يا ) يسم نالا ذم

 اطر علا هرعت نيذلا نينادنملاب اتيتعم لصوملا لاك زن هموي نمو: : ةسماعت

 دنع رضح مث ٠هتعبت عم ةسينكلا يف ةولصلاب هل معمف دإبلا اح اشابلا ىلع هرما

 ىتح انامز هفقثف هدشربل ةمعن سقلا هملسو هنضتحاو هب بحرف ةراشب سقلا

 سلا راد ىلا نوددرتب يلطرب و شوقرق سوسق ذخا ثالذ ذنمو ٠ لحلا لبتقا
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 مهتفيظ و ضئارف 006 اوملعتمل ةنشت

 هولخداو هئاقل ىلا 0 رولا جرح - هذ ٍِش لااباكز سهلا 5 او

 ىدتها ثيح اًفيشعن ةيرق يس ثدح كلذكو . جونصلا برضو ليتارتاب

 رب 1 00 نوثالث هلم 3 | ا م شوخ بوعي هسا ساهش

 نم دادضالا مثد رطذاو * رهاصملا نم منيب ل لص وما بعش ةمهب مثوادتها

 تيب هي ةولصلاو سادقلا ةماقا ىلا اورطضا ٠ ليوط ماصخ برقع ةسيككلا

 نا ىلا لصوملا ف وأ يطرب ةيرق ف 2 اوناكف حصفلا م بووعإ سانيا

 ناملس وا ميلس هماقم يىلوو دادغب ىلاو اشاب ادع قوت ةنسلا كلت ىفو

 سدقملا نابرقلا رس ةدابع تناكو : محل هبل نويكيلثاكلا حرفف يسيلفتلا يدنفا

 ليئاخم دسلا لسراف لصوملا َْق تح>رد لو فدسوي رام ديعو دسجلا ديعو

 نيحلا كلذ ذنمو ٠ بعشلا بلط ىلع كلذو اهتافخل سةطلا نم بترت ام مهلا

 !الال* :ةنس كابو مي شوقرقب اوتام دق .ةسمامشلا ضناكاشل هذا م

 بسلا اذهل ةمدخلا رم اوعنف اناث اجاوز اوجوزتف اولءرت مهنم ريثكو

 ديسلا ضوفف ٠ ةمدخلا يف مهل حسفي له تي ليئاخيم ديسلا اوتفتسا

 انوناق اضراف كلذ يف محل حسفف ليئافور يردابلا يلا مهبلط ءاضق ر وكذملا

 ةقدصلاو ةولصلاك مهلع

 أولوتسا شوقرق ةي رق ىف نيدتهملاب بوقعي رأم ةسنك تقاض إو ١4
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 لقتل نبازاكع ىنلإ دعنا قالضالا, سرد انهاك "فاخي ةنكل: ىللةكللا (ناجالاب

 دئاوعلا ىحنساف ميلشروا ان ريفا اذه. ناكزاوا“ كلم ذب كلي كام ركل دلع

 هعبتي مل ةمعن سقلا كلثكت امل هناريغ ٠ اًرس اهيف ةمعن سقلا بغرو ةيكيلثاكلا

 وزع سلا

 ىوتلو (ةناسرو ؟الك ةنيكلا للا نفاةمطت سفلا كراك الواذه

 أموت رام أم ةسنك نم هودرطف هئادتهانم ءادضالا ءاتسا ,معشلا رثكال ا

 هعنمب ص 4سادق نوكلثكمملا مطعف هئاصخال تيب ين وأ هتيب يف سدقي عرشف

 ميخر ؟لدنلب هل ناكو ٠ ةسنكلا يف اهوفخاو هتادب اوقرس كلذ نم موصخلا

 ةلدبلا در كلذ ىأر !ىل اذه (١)غنص سجرج نب مانهب سامشلا همها توصلا

 فِي ةبغر سادقلا ىلا نيفنصلا الكن م سانلا ممتجيف 'هسادق مدخي ناكو هيلا

 ةعدسكلا[ركتوحر ف. نيلي ناك انا لِئتَزَأ لع نياهاقلا اذه فاضاو ساهقلاتوص

 و سلا ظاتغاف ٠ موصخلا طلغ نيب و سانلا لداحيو ديعو دحا موي لك

 عم 0-3 يف ينلأف ٠ ةياكشلا ىلا :هؤقتتتتوا هونارضو مرج هياع ”هراصنا ميشو

 مشي نإ طش ه لمة ركل اتوا لانا نأ اغلسم ار و مأتم علل هل

 0 رطضاف ب اهيلا“لوخدلا نم نايشلا عنيو ٠ ةسنكلا ىف سادقلاب ةمعن سقلل

 لاا اان الل تالق قوس ةتماؤتلل دع اذكعا عزل نادلكلاا ةسننكا للا ةذزقلا

 مالاسالا لولور عا ةرهركيا نآااركشؤاو عي دكسملا قم رفن ءاداعفا هوبا عسجلارج

 هبحن ىضق اهيفو هيمو ر ىلا لصو ىتح هاثو بر

 يكن 02 نك اك نم فاخي ةمعن سقلاو ءاهد اذ و ,ع سلا ناكو

 هللا همحر دواد فسوي سيلتا ديسلا مدحا نيذل لا تونز لآ "لج وه |
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 الا نيدتبملا ةئف ىلا زاحنا ام هناب هركّذيو هتفطالم نم رثكي قفط هنم صلت

 لب : لحلا لبتقاو رهشا ةعسن دعب هل نعذا ىتح ايتن أمو ٠ هحناصنب

 ىتح اجاوفا نيدتهملا ةءامج ىلا اولبقاف سعشلا ظعو ىلع ةمعن سقلا مم قفتت

 بعشلا ةيقب رطضاف ٠ فرصم الو سعت نودب اموت رام ةسينك لع اولوسبا

 )١( بوقعي سقلا نبا عسملادبع سقلا اهو ةيبوقعيلا ىلع نيرصم نيسيسف مم

 فن راكو نيلسملا ةاحم يف ةدرفنملا همدوح | ةعبب ىلا اولقتني نا شاش هدبع سقلاو

 امربت ىتح مايا ةثالث تضقنا ام نينهاكلا نا ريغ 178١ ةنس طابش ٠١ يف كلذ

 انللم دقل : نيلئأق ةراشب سقلا ىلا اهافم ايتاو ةعيبلا كلت اتلغاف امهتلاح نم

 نرآلا دي نأ حيتافملا كيلاف ىراصن نم ةيلاخ ةل< يف نيدلا ةمدخ نم

 دقحلا هنك ةمعن سقلاو وه ال نيبو انام رويقلا نهاكلا امهلظعوف * كل ناعبات
 لخلا البتقاو هب ايضرف ٠ هاتبثاو 5 وقلا

 هنال ةمعن سقلاب ليكتتلا ىلع أعم اوطتراف بعشلاو ةسماهشلا ةيقب اماو

 رهتشاو ةراشب سقلا لمتحاام ردقب مهاذا لحاف ٠ بالقنالا اذهل كرما وه

 الك ةمعن سلا قيرط يف فقي ناكذ ديعس نب وطسق هعما لجر ةوادعلا يف

 نقل ىتح ىش عاوناب هنيهمو همتشيف : ةولصلاو سادقلل اموث رام ةعبب ىلا قلطنا

 ةكرعضا هسأر نم هتمامع اهب اوفطخو حوطسلا ضعب نم ”ةرائص اولدف انامتف

 هلخدي ىننا الذ ةسنكل باب ءارو هل ن 15 وك نبا هعما باشو ٠ نيرالل

 وهوابفي هتمطل 0 دامو * هترللو ههحو هب مس رذنا تون ءاذحي هلباق

 هم اذك : مانهب سلروق نارطملا ديب 178 ةئس اموت رام ةعيب يف ائهاك ممر ١

 نارفعزلا ريدل تاماسرلا
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 ينل“ نيفلا
0 

 امبوعشل كلذ نالعا 5 كالا نيرهلا سب 1 ًاعار ليث ازيم ةملا عمجا ةماقا رخل

 ءاذءها كو ةرهاطلا مالا هعمل ُِف كيلثاكلا قح كيب يم ”هسبسو قيال ليئافور يردابلا ةبامن

 أموت رام هنروخ ُِف سوس :|لثهإ هسأمُم لجا نم هعابت دايدزا توؤرط

 لضوملا ىلا ايركز سقلا ءاعدتسا ١7/8 تاناهالا لَ ةمعن سقلا ربص
 هلا هاح ةافح هالو 6-0-0 ا ءاد_ت:ها هل هتافو

 ءاليتسا ١ ؟ 5 شوقرق ةسمامشل حية اقيشعب يف نيدتمملا

 ههتيقب هادعهإ - ىانكلا لع سوقرق كيلثاك
 ةميدقلا مهبتك رثد يف مهطلغ ح ١/8٠١ ةئس

 نيدشبملا ءامسا ١ «زقعلا ىلاها ءادعها

 لصوملاب هوجوو ةنبك نم

 ييلثاكلا ناممالا راشتنا ربخي يلوسرلا ى يسركلا ا تانمد] لانرخاو 1

 يناوتنا لبق هراشب سقلاةءاسر ىلا راتضا ناو :اهارقو لصوملا يف نايرسسلا ني

 .٠ دحأتلاو داشرالا .كئاسرب نيدتهملا كئلوا دقفتي لازام هنو ٠ هيلا ةصخرلا

 راذا ١١ خيرات 1 جيدملاو ناسحسالا لئاسر ايجرب نافيطسا نم هيلا تدروف

 سوس ناهلا رظعالا رجلا مسأب ضي وفت لئاسرلا عمو 10/4 ةنس رأيا ؟؟و

 دادغب و لصوملاو نيدرامو 5 رايدو اهرلا : اهلك ني رهنلا نيبام دالب يف نينم وما

 يضرف ٠ةئئاطلل ةفقاساو كري رطب بصن نيح ىلا ثاذو اعيمج اهيلي امو ةرصبلاو

 لمعب ة توبي هروسأ لب ليقثلا ريثلا اذه لمح نا.نأ انغيالا لب دياز ويغلا يعارا



 اسيا ض2 5 ل ل ل يي 0 11ج شل 7 181 3 2720 3 ت17 0005307011:771127537715977730 1 ل 160655: 1707ج

 هدا ءاغالا نم .لكيف مي ن نأ ع يف هدهج غرفي نا دعوو* 19 ضصلخلا

 ندل نم هافاو اذه دعبو )١( كلذ 0 نيلسرملا نم ًاهار وا انئايرس انهاك

 ضيوفتلا هل هيف ديا ١7/4 ةنسرأيا ١١ هذرات روشنم سداسلا سوي ابابلا

 جات يا ةيربح ةيده 10774 ةنس سدقملا ممحلا نم هيلا تفاو مث ٠ روكذملا

 عجشنيل ميدم لأ اسر عم ردص بيلصو متاح و

 ريملا موسرع نينمومأل ناعاف 1 ءاحنالا كلت ىلا يدك ناشلا اذه فو

 لصوملا بعش ىلع هنع ابئان ةلاسرلا سيئر ليئافور يردابلا ماقاو ٠ مظعالا

 ةدارا يه اك ينايرسلا سقطلا نم ءيش ليدبتب حمس ال نا هيلع طراش اهعباوتو

 يلصولا ل ا 2 اضيا يلوسرلا يمركلا

 تارم ثالث فتن انناكم نمو حايتراو رو رس لكب ًايعار كلبقت اننا : وتكف

 بجوتسيو قحتسب سويسكا ينايرسلا سقطلا بسح
 يف ةالصلاو سادقلا مهتماقاو نييكيلثاكلا و ةبقاعيلا لع قشيي ناكالو

 ل ديوي نا ماما اولأس مهقحب نيكسقسم نويكيلئاكلا ناكو : ةرهاطلا ةسيك
 شتهاف ٠ همتخب رمالا ىضماو مهل ةسينكلا 5 ناب ًارما::دصاف + قنلا اذه

 ماي ثم يددهاف اموت رام ةنروخ ف مهلا نيلايملا ةءارح ثدازو ن ويكيلثاكلا

 سقلا نبا ةمعن سقلا : مثو مذيمالتعم سوسق ةثالث 1474 ةنس ريبكلا موصلا

 سفاي رق سقلاو ٠ ديقانعلا تيب ىلا هتبسن تناكو ةياعشلا ةلحلا نم تاص مانهب

 ةرهاظلا» ةنرو نمو. ةعلقلا ةلحع قم هلوتك رد ىلا (غعمو انح سلا نأ

 ةدعب :راكذ ةمه سلا اما هذيمالت عم ىّتد رام ريد ناهر نم نماأك ميعبتو

 ١ الالة ةنس ب | 5١ - 4 ودع ةفرشلا نيو .لئاطر لج نع 1

 ا



 "هه

 انم اذه لك لمتحا امل ةنهار هتليضفو ةيقيقح نهاكلا اذه ةنايد نكت
 ٠ هعابتا يف نوبغار مهناو ولعاو هتبب يف وهو هودصق نا ىلا مهب كلذ ىضفاو

 عمن ا هثلا" اولط يحال ب زج ا رنياب مثدشري لعجو مهب بحر

 :ميوَقلا اهميلعت لابتقا ىلاو قملا ةسينت , ىلا 0 دحا نمام نأ : 200

 نودعتسم مت نا لهف : لاق نا ىلا : هتاث نامال دئادشو بئاون هتباصا آلا

 اوجر ل لحلا مهحن“و ممم ةارتعأ 0 مهنضتحاف * معل اوباجا ٠ لاتحالا

 اقلاع ةواسل شفلا  :ناككالو.٠ هتف رَط ىلا م.عاوخحال ةاعد اوكا هدنع نم

 ركل 3 اديعب مملاةشا رثكا نأ: , اثماو :يثاقملا يعرازو نيماسرلا ةلعفب

 فارتعالاو سادقلاو ظعاوملا 00 ار ىف اك كوردي ذل نودي

 نذدلاوةبدومعلا نثرم الا ةسيكلا ا نولخدي ال نيذلا نم اوناك اعرو : لوانتلاو

 مدشريو مهفطاليف ٠ ةخوفنم فورظ ىلع احباس ,جبلط يف بهذي قفط

 الضف هللا ىلا نوبوتيو مثاياطخب هل نوفرتعيف هللا فوخ يف مهيغريو

 طاشنب هللا تب اومزالو اودتها مهنا كلذ ةحيئنو :ةسدقملاةسيكلا مهعابتا نع

 ةفاك سان اهنم بحي

 بايب زاتجا ذاو اهجان ةماعلا نم ليئافور يردابلا داع مايالا ث

 110 هدا هللا "ةسوسفل ةداسكلا كلض 0 ديدجلا سقلا رابخاب حرف

 هعما نهاك يناثلا نيرشت لوا ةرهاطلا ةسيك يف ىدتها لصوملا همودق ىدأو

 لحلا ناكف تالئاع ةلمج هتعبتو حولش حيسأل دع ماعسلا نيل ميشربا نفل

 قاتلا ويرشت 40 ىف. شوقر ىف ئدتهاو ٠ رثك | وا اضخم نيررشعلا مو لك حن

- 



 "نو

 :اني ز رام يف سدقي ناك اذه (1) هللااطع ةليبق نم ىذلا بيبح ىسيع سّقلا

 ةوالث دنع لوقينا هيأ دق مداخ رثأأ ةيكلثاكلا ةسنكلا اىل ا يوضني نأ مزع داو ذاو

 معا ىذ لمهو 9 نيالاو بألا ل قئبنملا سدقلا ١ ورا نحوي * ٠ نامالا نوناق

 نهاكلا تفتلاف ٠ هورجز سعشلا هعمس الف ٠ ةريكلا ةيالعشلا نم ةعبسلا ةعدبلا

 اناذ يب نوضرتال مك اذا ٠لاق ًانضيا هومواق الف ٠ هترءا انا ينال هوعدلاقو
 هتعاسنمو ةلدلا علخ 3 ىيلتاك ) نك نالا دنع ا ءأهو مب ى ضرا ال 55

 ةءاجلا ت تثتددحرو نويسفلا هلئاعف :ندنلا ىلا مضناو بوقعي رام ةعم ىلا ب

 سلا لثشم عب : هب رقلا ءاينغا نمو 200 - لا ص ةريشع تناك غو 4ب

 نييكيلناكلا س 00 ددع حبصأف هب رأقا نم ةديدع تالئاعو هذيمالث ىسع

 ةبقاعيلل يتب و : ليئاخيم ناراعملا رماب مهيلع ًاسيئر مسيسملا دبع سفلا نيعتو ةعبرا

 (؟) طقذ سوسق ةثالث

 مهضعب نيب رقالا ءابرقالا جاوز يمثو شوقرق تيس ةبلاغ ةيدر ةداع تناك و

 ليطبتل ًاداشراةي رقلا ىلاهجو ليئاخيم ديسلل لاذ يسملا دبع س لا غاب ذو نون

 ةيب رعلا ةغالا ىلا هجارختسا مث ىتم يبدا توهال باتك لري هنا دعوو ٠ كلذ
 مل يغبني ام سوسقلا ملعت أ

 ليئاغيم ديسلا ىلا ةراكب سقلا باتك نمو س روكذملا لسرملا لئاصر نر 5
 ةفرشلا يف ناتظوفح ناتلاسرلاو
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 همالك ىلا خصب لاا أهيف نولصي

 ولو ةماسرلا لعب نأ نمأهلا ممم ليئاخيم كيشملا ل 3 - هده ةقلللاو

 ييسملا عرزلا كلذ دسفي نا رويغلا ربجلا فاشن ٠ هيمور نم باوجلا ةافاوم لبق
 اذهلو ٠ ةماسرلا ىلع لّوعف هقفلا ءاهلع ةروشم ىلا ألف ةصرغلا بهذتو ديجلا

 ةحرد ل نرارطملا هأقرف سدمملا نامالا روس د ررذثو ةراشب ق مدقملا رضحن

 ١717/8 ةنس ناسن 5 ا نرخ توفل

 ًاهقم ليئافور يردابلا قيدص ىليلجلا اشاب دمحا ناك امل كلذ لالخ يفو

 لضم ىتغاق لصوملا لع كان هيضنب ةيئيطنطتشلا لم ما يفاو تلح يس
 نيلحتو هنباحخ ءلعشلا نانيسمتلم هيلا ديدجلا سيسقلا اومدقو هرفس لبق تاحيصالا

 (5) فطل لكب مهابلف هرظن

 ىلا احاوفا نوزاحند ميرفا سلا ءادتها دعب نم شوقرق ياها ناكو: !؟

 نينهاك عم نييكيلثاك ةيرقلا اناث ىحضا ةدم رصقا يف هنا ىتح يكيلثاكلا ناهالا
 ىلا“ اشانادجلا, لصو ذنم اذهلو ءوسا مي رفا سقلاو ميهارب دلل اوبل خا

 دق نآك أهي دياف مهاوحأب هوريخأو هيلع مالسلا ىلا شوقر رباك | عه لصوملا

 1 امال ةلمغبل ف مهطاشن كف نغامت دقو لب رورمسه ارعجر 0 هوحأ 4 2 داع

 ثان الو تدعهأف مهلثم نوعبتي |ب الها ل لو افيلطرب ةيرق ىلا اولصو ىح - شدقملا

 نم صعب هودح ادذ>و اك لانمحيملادبعنب اموت هم ام ل اجلك تلاللئاق

 |ا//8.ةئس يناثلا نيرشت ه سس 59 ددع٠ج٠م٠د لج نع ١

 [هان# ورعاور ١/7/8 ةبنس فراري زح ١5 -- "ا ددع ةفرشلا ريد لج نع "؟

 ! 81ه طاش



 نحر

 الذ اورخا مهنكل مهب قاحللا ريغ يونو ٠ تالزاع ريغ نم دارفا ةلمجو هب راق

 سوسُلا نم افوخ

 لصوملا ياها ةمهب جي ردتلاب اوكلثكتف اًتيشعب ةيرق يلاها لعف كلذكو

 ايركز سوسقلا و ليئاخيم ديسلا زّتعا باح ىلا مانرك ذ نب ذلا رامخا تغلبالو

 دس ناش سلا امس الو 8 0 ميس'ادبعإ

 ةتس اهيف هتماقا دعب بلح ةراشب سقلا رداغ ١ا/ا/8 ةنسزومت رخاوا ىفو

 تنك رع عدي 5 هيز ل دب دعو نآكك 7-3 حيسملادبع سلا هتقفربو ربش

 جرش ٠ ةديسلا ديع لبق لصوملا ىلا اهلرصو - *دادضالا رش هرذحل

 2500 0 و ٠ ماع حرفب امهامتلم ىلا نودتهل

 اموملا ر ك١ نكرر سوم هتاو 57 عراش ناملس ايبكلا ىلا هب شوقر ,ةربآكا

 احد سامشلاو + نتن احوو ىسع ى دق نبا ىتمو ٠ اوزيكلا | انح : مهلا

 هدعوو ”هئمأف ٠ ليلجلا دبع لا لب 0 هجاولاو هياده ىتم نب انحوير

 ادا و سيسق يزب رهاظتي هراشب سفقلا عرش رذئنيحو ةحاحجلا دنع ةدعاسملا

 ةرهاطلا ةديسلا ةنروخ يف اهس الو نيلوالا لسا ةريغ 0 هتفيظوب

 مادق هب نورس | دن نوقاشملا سوسُلا هدسح ىتح وب :غ رمثم ايف أن

 راذقالا هيلع ارتدي و ىذاو ايش ةومدسوب تيرا ' را ىلع محلاهج اولمحو مهيعم

 ةوابغلا تغلب موي تاذو 0 ردكم تولوا أضخب ةؤراعاماراتك ١

 ريصب كلذ ةراشب لمتحاف لبزلا ىلع اهاقلاو هتمامع مدحا طخ نا ىلاء<
 كفكاوا | لع اع مالسلا ر 54 نيهأ ثيح ىلا ٌةرم كراك داعأم 56

 وأ : دا اّقو 55 2 مهضعب خبوف مهف رثالمعلا اذهو ٠ ,رلجحأف ةاه
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 اوناك ايبف ٠ رهتالفح ةياهن دعب الا ةولصلاب مل نوحمسي | ونوكي مل ناداكلا

 هراشب قيةش لطخا قازرلا دنع اذاو ةداعلاك مهب وأ نور لش ىحراخ موي تاذ

 ٍينوعبتا اوموق : ةعساو انئسيُك و ريغلا دنع يبصن ىتم 50 اققارلادل اقوا واقل

 ىداو ٠ دحا ؟ضراع اذا نامضلا ”يلعو اهيف ةولصلا ءاضق نمموبلا انل دب الف اهيا
 نال اوفاخ دادضالا هرصبا الف ةرهاطلا ةسيك ىلا اعيج اوبه همالك يبعايس

 دادضالا عمجت ةواصلا ءانثا يفو ٠ ليلبتب ضرفلا ةالص اولصف رابج عاج مهمدقم

 نورخالا يطفتا# ,نوئرضياو نوسل نيدتمملا لع اومجمو يصعلا نولماح مثو

 ىلا تضفا ةيظع ةنتف تراص ىت>ناقي رفلا براضتو مهموصخ ضعب نم يصعلا

 ديدجلا بهذملا باعصا جنرفلا نا هل مصخلا لاف مل احلا بئان ىلا ىوعدلا :

 نيكيلزاكلا و انضحإب سقما ر ءاف ٠ نورت 5 انوب رضو ةولصلا يف نكنو ائيلع اوم

 تاريخ ند / اننا : الاقو نار 38 + الا دنع ع ماكتف ةثداحل نع 3

 أبنال مولع ةعيبلا يف انقح اماو ٠ ةياكشلل انوقبسو انوبرض مث لب ا لو

 ثيح بارا باب قوف ماخرلا ىلع ةشوقتنملا ةباتكلانم رهظي اك ءاندادجال تناك

 ةسينكلا مر يذاوه هللا دبع اجاوخلا نبا موحرملا (1) ىسيع اجاوْلا نا : أرقي

 هنبا وه هللاجرف اندحأو مالا نم ةصخرو ةككحلا نم ةخ بجومب اهعسوو

 ءارذعلا ةروصو رئاخذلا عضومو حبذملا فانا ريشا دق هللا لموملا يسع ناك

 تثدح همالك تأ الف ٠ ةسداسلا ةرملا اهشاب نيسح جاحلا دهع ىلع 174 ةنس

 ةرمشع دعب رقي رف لك نم ةعبسو سوسفلا سبح ىلع لستملا لمح لادجو ةعصاخم
 قئوسقلا اارماو اهو داو, امومت بءشاا نم اهوعتج ةريكك ةمارغ مهيلع ضرف مايا

 زو زع ل مويلا اهعمما ىبسيع اجاوخلا ةلئاعنا ١
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 مهتالص دعب نم ةولصلاب نييكماناكلإ اوحمتسل نا )١(

 ؟٠ ةنس نم ناسن رمش رخا وأ يف يا ءانث الا كلت ينو 70/8/, 00

 ام ىلع 5 هكعمو وح مسه مي رفا نيا هوس شوقر 5 يف رخآ نهأك

 1 دعبو مثدسريو مهظعي ةيرقلا ىلا ٍينوزرك سروف يردلبلا قلطناف ٠ ةلئاع

 رايا ٠* خي راتب ليئاخيم ديسلا ىلا مثربخ بتةكو لصوملا ىلا داع لحلا مهحنم

 سقلاو انف 4ع” رب فت”را دعب ءراشل لاسرا ىف ف لحم نأ ُِط هثحو هرمشسمف

 رفسلا 4 مها لو ةمر اب ملكتي 5-5 را نيد هدحو 2 لاق م هزال حيسلادبع

 (؟)ةينيطنطسقلا ل #0 ليث افوريردابلاو ةينيع ف صضرم لجا وم ابروأ ىلا

 عم ن ودتهملا قفتاف هتيرق شوقرق ىلا ليلجلا دبع شاب ناملس رضح كاذ ذاو

 نو 32 كلد عمو ةقاعيلا ددع لع دي مثددع نا هيلع اوضرعو مي رفا سهلا

 اهد 005 مهاطعادق ناك تاونس لبق هناو ةدحاو الو نامل سئانكلا نم

 دحا مهضراعي الئلو بوقعيرام ةسنك مماطعاو ريزولا مل قرف ٠ مهدادضا

 ةقيثوب هتيطع ديا

 هيف لاق اشابلا ىلا اباتك ذفناف كري رطبلا ىلا ربخلا لصو ليلق دعبو

 نيلسملاو ناطلسلا ءادعا جنرفلا اوعبات م شوقرق يف ةسينكلا م يطا نبذلا ن نا
 5 يف منيطخ ىقبت اذكه مهتكرت ر !ذاف لاق ى :> ملا ملا رع يبسو ماوشكام

 نيذلاو سئانكلا ىف ا ىذلا نالملسلاو هل ماها مهبأذ نم ٠ قرب ناو 0

 ةعيبلا يف ماخرلا لَ بوتكم وهامل اقباطم ممءالكن اكف انل خويش ةلمج نع القن ١
 موييلا ىلا ةروكدنلا

 +١٠717| ةئس ناري ز> ؟١/ يف ؟ا/ دذع ةفرشلا ريد ل#“ نع "*



 سكسي 22. 0 للا ليلا ليلييسمسساُاسا يملا ل ا م م م ااا 1 1 0 221222222222222 777777-22-ب7---بب7-7ب-با9بتب79797ب1فدلللا

 لؤوخ و, -- لصوملا يف اصخ نيعبسو. سايش ءادتها - هبيقفت ب ةراشب ةماسر ةقاعا'
 سشوق رف ُِى ةل'اع يقيامو ا ا( م دادضالا جايه 2 ةسئكلا [ننيدعيملا

 هل ماسترا 6 مالا نم كري رطبلا 0 اا ةك (طبض

 يغاث ىلا نيدعبملا ددع 3 ثوقر يف نينهاك ءادتها "5 ف كلل
 ةراشب سقلا عوجر - اشيلاو ىل. طرب ةيرق يف: ءادتها -اهيلاها

 مئوادتهاو مهتبوت هل دا دادضالا تاناها هلك اها نيبأت ادعم

 يردابلا ةدوع -نيدراشلاب ةراثب سقلا ةيانع ١ ؟ © هملحجب
 نهآكك ءاد ئها مح ةراشب ةماسر كب ليئافور

 حالصأ -شوقرقب رخاو لصوملا ف

 نوفاك .دئاوع

 5 وبلغ قيكال ريغ اهناؤ مزاشب عيمدملل نما ناك انتانات بع

 ىلا: /هلوصو ناك يننلاذاهزكنا لسقلاو«لشا غم: ديسلا اب, ضير :هقبفز مم ٍناثلا

 عيرسلا ءادتهالا رابخا هفيض نم هعامساب رابلا ريخلا رلسو:ةيخش لنف كانه

 ىو ٠ همالس ىلا مطب بعل لا بنك وفرت لمولا يف بي

 0 نأ "1 كيهسلو 2 حملا 7 يشي 02 قا ناك : نيلوالا

 ىلا يقرب نا هل ةصخر ال نا نارطملا باوج ناك و ٠ تونهكلا ةجردبب ةرادجلاو

 ديقلا كلا 2 انلا 1١ يل نا قليلا لاقو سامي: ضخم ال نما تنونبكلا
 جنب وهو ةفاك نيدتملا نايرسلا ىلع يلوسرلا بئانلا وه هنا اب ىندق فسوي
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 هفول ةصاخو رفسلا اذه ىعصتساو هراشب متغاف ٠ ةبولطملا ةجردلا يختنملا

 : لاق ىتح لامالا بيختف دادضالا يديا ين عوقولا ىلا لهاهتلا هب يضفي نا نم

 ضرعو ٠نالا لبق هريخب ممسا مل لب . ركذللا ديسلا الو نانبل لبج فرعا ال يفا

 : لاقف ٠ بعشلا ةمدخي موقيو لصوأملا ىلا مجرب ت”راايز 1 سقلا ىلع

 ٠ ينديبب هنا مرج الف يلع دقاح كري رطبلاو خيش ينال نولوقث ام ىلا ليبس ال

 ناشلا اذه يف ةلاسر ةعبرالا نم لك ىتكف

 وهو رو < ٠ رارطملا ك1 حيسأ 0 ١ كليع سقلاو ءدراش يسدقللا 07

 سدقملا عما ىلع َه ةلأسملا ااوضر عب نا 1 ردسي حييسملا ديعسهلاو اوهفتا دئنيح

 ةريسلا ةسادق ص امهضرحيو سوفنلا يعار نهاكلل اي رورض ناك ام امهملعي

 رهشلسإ نآف ع دئادشلاو لاوهالانم تا لجأ 0س اوساف أمهم نامالا يفوغلاو

 ةعذ ىلا مقل | كلذ لالخ هيو ٠ ةجاحلا ءاضتقا دنع نيلسرملا ءابالا ةراشب

 نسما 0 نباوهو هللادم ع هما م 5 5 ناي ناسن روش ىف لصوملا ف نب دعبل

 مهلثم أوعبت نا مريع دارأو ١ ةأرم ا نورشعو 00000

 مثدادعتسا فوخلا فقوأ نحل

 ٠«نادلكلل ىت ايعشأ 58 كر ةعبب يف ةولصلا اضق لَم اوداتعا سس دما نا انف

 دادضالا نال 0 ل ١١ كلت نأ ممر ومسم ها 2 ثاناهاو ىدلا مبيعا ناكف

 لاحر ٠ رم مددع رثك ا اسوصخيو ةياقا || حلم سس رطلا ىف مل نونككي اوناك

 لمح سقاي رق هعنأ ريرض لجر ةعيسلا كلت نيدصاقلا ا 0 ٠ ءاسنو

 ل وشي وهو هأصعب مرسلا نينماك دادضالا فداص اص الك اذه م ٠ اصع

 نال اهسالو ٠ كلذ ممرجبصا ايلف ٠ مرا ىمعالا لَع سيل هناف برضا ينوعد
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 ةمارغلا مفدو هسبح هدم ىضق الف ٠ 0 مثدحا نال نيقاشملا نايرسلاو

 كلذكو ٠ لودلا لصانق لع هرما ضرعيل بلح ىلا هتعاسنمهجوت هيلع ةدودحلا
 ٠ هباصا ام لك ةراشب يسدقملا اهلمح لاسر يف مهيلع ضرع سويطانغا يردابلا

 5 اًوفرعيل رمالا يلوا ىلا هديب يذلا يئاطلسلا نامرغلا مدق روك ذملا رس دعبو
 ٍ 0 1 نجسلاو ةناهالا : هيلع ثو كريرطبلا ىدعت
 يلا مكاخلا رم ا ةنيو كلانا ]3و انرفاك“ ا كلذ

 ةندل هيلع ضرف نيموي دعبو همداخ عم ليدجلا ىف يف جزو ل رطبلا ىلع ضبقلا

 ٠ هريغل اهرفح يتلا ةرفحلا يف مقو 0 جرخو اهاداف ةمارغ بهذ فالا

 عوشي نب دحالا دبع ناوهو رخآ ردك هب قحل نارفعزلا ريد ىلا هلوصو يدلو
 ها كل رإلا نا ان دقردكل قف قرم ةنواطبا دج

 5 كلذ نمو 3 ةمارغو ةسنخ كال لا ماسراو طوس ةئاعسم

 اهريغو نيدرام يف ةيبوقعيلا منا

 ةيروطسنلا ىلا نادلكلا كري رطب ىشوقلالا ايليا دترا ءانثالا كلت ىفو

 نبا دزمره انحوي نار طملا ةكلناكلا ةقا دنا ا ٠انامز ايكيلثاك نب نا دعب

 يردابلا رفاسف هديبأتل ىناطاس نامرف ىلا ةجاح يف ناك هنا ريغ هل افلخ هيخا

 ناك ننال كابههففش يعسلإ ر ,ءالا اذه ءاضقل ةعصاعلا ىلا يكنمودلا لمافور

 قلو ظانغا ”ىردابلا /هقفاز ني درا ىلا: هلوصو دنعو اسما ةراغس يف ابتاك

 ىعس ثيح ةماعلا ديري ليئافور بالا قرتفا ةنيدملا هذه ىفو بلح ديرب

 كايرو هلا" قردب الكب لضاتقلا تفرعف نيوطانغا بالا اما: ٠ (1) همازم لانق
 اامما ةئس طابش رهش "١٠١ ددع ةفرشلا ريد لج نع ١
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 اة سي بسس بس يس سس يبرم

 ةكاميإ ةماعلا ىلإ كارب راعلا بذج ىلع أوعمحاو ةرواشلل |ومتح اف 9 ركب رايد

 هسفن لع فاخو رمالا هعارف كريرطللا م ناريملا اذه متع امو ٠ ءارفسلا عم

 و مج ب و

 ليئاخيم نارطملا نم نسحا حلصال اطيسو دجي ملذاو : هنم طرفام ىلع مدنو

 ةنم هراث 0 ةصرف 0 ١ كللت تزاكف ٠ ةحلاصأ] هنم سمت ياهلا نك

 نيب دحوت الق ةلضن رهظا هنكل كاسل لك ىف نيددولا للعو هيلع هب ل

 بتكي نا ص وفعلاب هودعوف و :ةأو حل امصا طسوت هنال ٠ نيلصفنملا

 0 هنا 557 هدرفع لك نيلسرملا نمو مهنم ار ا مهيلا كري رطبلا

 هاري رطبلا للا سعكو ناراطلا مركشف ٠ جنرفلا مس انوي دعيلا سنقلث نعاهدع

 يردابلا مندغ و ًارغاص اوداراام كري رطبلا ا تقو رصقا يفو ٠ كالذ يف

 م عمش نبدراع نيدتيلا نىض فن | بلح يف هدوجو ةدرف سويطانغ

 هسفنب اهيلا بهذ دقو اهارقو لصوملا نم 6 اح نم افاهسا

 قايدشلا ىتاكي ناكف ٠١ اهرلا ناي رس ىده همهي ليئاخيم ديسلا ناك الو

 اذه نا لع اهرلا ىراصن هيجريزرت ناماس سقلا هنباو كري رطبلا مع نبا انح

 فنرا ةبتاكللا ةجيتن ناكو ٠ نارفءزلا ريد يف نارطلل اذيلت اموي نك سسقلا

 صخرتساو لئاخيم ديسلا حرفف ناياس سفلا ةيبلت ىلع تالئاع ةلمج تقفتا

 ١١« تالئاعلا كللت رما ىلويل روكذملا سقلا فيرصت يف سدقملا محلا
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 يفو ' ةولضال نادلكلا ةعيب ىلا دغلا يف اوبهذي الأ ةليللا كلت يف مهلا تزعواو
 مال ببال اانا كيل 5001 لع كني زلال تردي | حابصلا
 رعب هى رطو 500 ىئدتها لق نك هزريم هعمأ نامش ُ ضبهف لغشلاب ًأدتبا

 رعش ايلف : دك امم نود فول يح هريغو وه هب دعتل ا لعاو ني سلأإ|

 5 كيعس دحالا دبع قايدشلا نبا اموت |سابشلا ةىلايدك : ةدكلاب نوكلنطلا

 ةزريم سإوثلا ةياخن يف اوعسو اوعحشلا : ةكاكا عر ىو اشكل أو

 لصحب ال ءارقف للملا ممم لماوي نيذلا نأ 11 اومههاف ٠ اننا مهمسفتا ةأحن ٍيفو

 ىلا مهلسراو مهيلع ضبقلا ىقلاو مهنم طققف ةعست ىلع رصتقاف ةدئاف ريك مهنم

 ىتح لتقلاو تساوت مهنع ل1 وعي دي و رطبلا ب ناكف ريجنزلا نم

 0 اذا ٠ 2 . 1 نوعبس كتان : 0 لاقو ءانحسلا ل هرابشل

 مالكلا مهل لاقو اضيا كري رطبلا لبقا مث ٠ كقلطيو مكنع اهعفدي كاريرا
 وأو ةقطر لا ىلا نيمد 53 و نسل 5 | دحاق' ةيفذلل 0 باوح تاكو طفت

 اودع قيدلا عم ملا ذي ةنررإ نوديهشإل مسه لو هكاوللا ناكو , نقر انوعظق

 )١( ملظ كريرطبلاو

 ناظاسا:نايرنلاةنحؤف هقار : ين باص ل فاطاا حز صرخ اولكر

 قياس ةيركلا ىلع عا كم فوق انن ةلصحتبما لق أسنارف ل ةلود ريغس 106 يذلا

 .خيٍدلا لقبا دحا دركي نا كري رطبلا لع مرحي ة:مهل أ يمتني نم لكلو نيذيتاللا

 ةفرشلا يف ةدرفملا قاروالا نيب ةظوفحم ةلاسرلا ١



 ١ : ه

 فاخ هتءارق كري رطبلا مس الف ٠ هب لمعلاب هبلاطو كالا ىلا نامرفلا مدقف

 هريد ىلا عج دو

 ٠ مهقلطاو ةمارغ شرغ ةياالث مف“ مهلع حلالا ضرفف ءانجسلا اماو

 ىلع اودهاعتو نيرباص هولمحت مبنكل مهلام رقف ىلا ًارظن اليقن غلبملا اذه نأكو

 ىلا كريرطبلا دوعي نا فوخ بلح ىلا اولقتنا مهنم رفنو ٠ اويح ام قافتالا

 اورخا : راص ام اونياع ايلف ءادتهالل ةهاتم ةلئاع ةئام وحن ناكو ٠ دادتشالا

 هناف وقزر نب دنبلءنلا نالصا نب هراشب همسا اميجت الجر ادعام مهفوخل كلذ

 هلييس قلطأ اشرغ نيت هومرغ ايلف مايا ةثالث سيف هءادتهاذزهجا
 ىلع مهلمحي ويبعش نويع جتتفي مل هنا هموقل لاق ريدلا ىلاكري رطبلا مجرألو

 نيدرام يف مهنميتبب نل هنا يظعلا هللا مسفا مث ةيردابلا ءالوه الا جنرفلا بهذم

 هتعاس نمو ٠ هتعاط ىلا هدرالا مهعبت اينايرس الو هدعبا الا ًادحا لصوملاو

 لؤبمطسا ىلا اهنواسرتو جنرفلا سواور نوعطقت اما : لوقي يتفملا ىلا بتك
 يعي نا هاير ايادهب هيلا ثعب كلذ زاحنالو ٠ ىتسييك ربكسن ىلا رطضا اماو

 ةداعسلا راد ىلا ىوتفلا ريسإو ةينائعلا دالبلا نودسفب نيلسرملا نا يف ىوتف

 باطلا اذه ذيفنتل طسوتما ناكو ٠ دالبلا ميج نم مثدرط يف ًارما ردصي كا

 اناق 5 نيدرام ىلا هقضر عم هراشب يسدقملا لوصو كلذ قفاوو هراشب نارطملا

 يف جزو سويطانغا يردابلا لع ضبقلا ذتيح يفلأو نيلسرملا راد يف ايفتخاف
 ةمارغ هيلع تعضو مث ٠ توملا ىلا هلصوا اباذع قاذف ديدحلاب لكو نجسلا

 جرخو اهاداف ليزح غلبم

 نمرالا ةياعسب اضياركب رايد يف نيلسرملا ىلع دابطضالا دتشاو ١"



 ا

 همالك مقوف ٠ هل مدبب لب الج يللا لقي دله ا اضوي لن كليف
 ةناي دلا يف ينوبت لآ ا 10 أ| ةئذ ىلا امضناف : امهبلق يف ة تكلا عقوم

 هّكلو : داهطضالا اذه ىسبسل ءارولا ىل  ضعبلا دتراو ا ىلا ةسدقملا

 اهارقؤا لصوملا ف جسم نثكا ئالتغا

 مك سدقي نهأك نالا ىلا لصوملايف اودتهأ نيذلا نوهم نكي و ام

 روش فصتنم يف اوعتجاف ٠ ةنايرسلا ريغلا عيبلا نم مهتاتش عمجيو سادقلا

 اودجب لف ةضوافلا لسرملا نمودلا ليئافور بالاب 10/7 ةنس نم لوليا

 | اوبتكو ةمسو سأل هوضلاف : لطخا 20 ىمدقملا آذثم ماقملا مةلكقبلو 7 , لح أصخمت

 هراشب كولس نسح يف اودهشو 7 مهجايتحا هل اونيب ليئاخيم ديسلا ىلا

 انهاك همسري نا اوسمتلاو مهعيجشتل الذيب لزي ملو مهباذتجال الذب يتلا هتريغو

 هوديبب و هوفطخيث رمالاب دادضالا رعشي نا فوخ دحا هب إم, نا نودو ةقاعانود

 ديسلا اودعوو 1 نوروفلا شوقر 5 بعش مهقفاوو 9 ةديدجلا فارلا ددّتتف

 ىشسخي كر 1 اذا د 5 يقيل ممر ها ىلا هتاف لعب هل 55 مهنا روك ذملا

 ىنتعاو نعشلا بلاط ديوي ىينيمودلا لسدوملا ندكو هل دادضالا ةصضااغعم

 بختتلا رس
 انتراشا تقبس اك ناكو يشوقرقلا حيملا دبع سقلا هبحصو ةراشب رفاسف

 دصق امئاو ٠ طلغلا نم ا ادقلا ةماقا نع منتما دق ناميالا هلابتقا ذنم هيلا

 ةحيبذلا مدعي 3 ةكم انا هلوضرلا بمسح هتامحاو ةفرعم 2 هقمت 5ك بلح

 نودتملا صرح لقو 00 َّّى 6 ادد تابصوت 211 |هرفس كعبو * ةمهلالا

 مدلاو 58 خويشلا دحأ ةياور نع |
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 لخاد ناك امل يزلا ركنتم رعاس عم اهولسرا ىتح صرحلا دشا كلذ يف

 ىلا اهلوصو نراكف نارفاسملا اماو ٠ هناوعاو كري رطبلا فوخ نم مهيولق

 : قيض يف هسفن سويطانغا يردابلاو كانه نرودتملا ناك موي ندر

 لسرملا راد ين ايفتخاف

 مالك سيتقنف ذئموي نيدراب نيدتهلا باصا يذلا قيضلاامأ 4

 ه5 نا دعب سكر وك كري رطبلا نا : لاق( )١ هفصول سويطانغا يردابلا

 هع و هتعبب ع نب دتملا ناي رمسلا هلايقا بيس مايا ةعبراب نمرالا نارطم

 لوايا ١١ تبسلا موي هتلغ بكرف ٠ نيدتملا نايرسلاب ليكتتلا ىلا داع مايا

 م احلاب ىل اذا انهو : دعا هم ب ملعي نا نودب يارسلا ىلا هجوتو ١الالا/ ةنس

 ءاهسا بتتكف : هتيغب زاسجنا ىلا محلاّتساو يثاب يجكتفتلاو يسيدنفا ناويدلابو

 انح ساهثلاو بيبط انح اجاوخلا مهتلمج في نيدتبملا رباك نم نيثالثو ةعئرا
 مهنم هبيصي هنا هل ”دكوي وهو م احلا ىلارتفدلا مدقو سجرج سايثلاو يور
 يف مهياع ددشت اذا بهذ فلا ىهنم .درف لك نم لب : لاملا نم سيك نيعبس

 نمرالا نارطم رازاع سرطب مسا مهلا فاضاو ٠ هبهذم ىلا اوعجري نا

 5 ترعشف انااما ١ هب جحني ريبدت يف ركتفي لأ ع ك1 أهلا نعذاف

 كرب رطبلا : ةأسم هيدرولا يلصأ يري د حطس ىلع اناو "تحل ثيح دحا لك لبق

 عبتلا لا 0 هب تسر را ل يف هباهذ ند تيفال ًاهاذ

 نرايرسلا اندالوا ىلا تدمعف ٠ اثبع نكت | يف اذاف امنع صهفلساو ةلاسملا

 ةظوفحم ٍشو ١ا/الا/ ةئس لوالا نيرشت 4 خيراتب ليئاخي ديسلا ىلا هتلاسر نع ١

 ةفرشلاب قاروالا ةنازخ يف



0 

 رازسا ينخي و هسفن يجنيل اذه لاق اماو ةكرااطبلا نيب يذلا قرفلا ... ءوه

 كامارطلا متشف بضغ با ولا اذهاغا دمحا ممتن الف ٠ ىناجالا نع ةنايدلا

 نرم ةبقاعيلا هوجو نم ةسمخ مهلا مضو نجسلاصىلا ةسوللا لساراو نوشُقلاو

 ىتح نيسسق نيسسفق ايعشا رامو هتكسمو أموت رامو ةرهاطلا ةنروخ نم لك

 هوجولاو سوسقلا نم ةيقبلا ىفتخاو ٠ رشع ةيناث مددع غلب

 هيسردابلا دصق ٠ مهبط بسا ماكحلا ىدل ةلادو هاج نياسرأل ناكالو

 نسحلا الاعف + نيلدل بلا يف عفشو يقابلا دبع جاحلاو اغ غا دججا الاب

 شايك :ةعبرا مهيلع ضرغف ٠ هلموت | ه خم صحي ال يندب 3 اب

 نم ةمضكملا ك1 تفصح ةننقلاو اقلط و شرغ يتئام 0

 م رال تاعاجا

 0 تكةكف“ ليثاخيم ذليسلا مم قرسعل نأ احتل هةلش 6/1

 دقلف ٠ ىليكاو يرورسأي رب راف ينا ٠ الااقوهبذلياامالالال ةتسا كوم :لاؤا

 ا 9 نكل ٠دئادشلاو تارييعتلاو ساملاو باذعلا نم متدباك ام ينغلب

 علعقتي ال نا 2 م دهج اواذباف ٠ مرمعصلا نيدلاو ربلا لجا نم كلذ مهلع مون

 لداعو نولصي لس ماس 3 م ف اموي تاداب لب منيب ف ةكيلناكل ةناب غ مما 6 ريالا ل مودف فوز كلذ نيا م نوب جروم ةنكيلذاكلا ةنايدنلا

 يتلا أيعشا وأم هع 2 وأ نيلسرملا ةعس ف مممالض نأ هوباحاف 1 نوقرتعي 0

 رتفد اوبتك مث ٠ ءانبلا ىسيع سقلا دنعو هي ردابلا دنع نوفرتعي مهناو ناذلكلل

 لااا ءاما نرارباهج وأ ةرخالا تق ةعتاج بتاكيلا قباستيء مين لكو مهئاهسا

 لا ةيامح را نيدرهنم بم ان 0 5 ف 7 لصوملا ف نامالا

 يسملا دنعسملا نيس لكم ىيلئاكلا نا نامالا ىلا زاهنا دق ناكو مل 6 اوم لياجلا دبع
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 هاج اذو ءاينغالا نم نداكلا ذه ناك الو ٠ نيلسرملا ديب لحلا لبتقاو هتوف

 نوريثك هلثم 6

 ليكتتلاىلا كري رظبلا داعىت> ةحارلاب لصوملا ف نودتجملا متن أمو /١1

 . اجاوفا هكلغكلا 1 نيدتيملا نا هوربخا هةالكو نا كلذو ٠ م

 قلاو دونجلا لستملا شبف ٠ مهسبح بلطو ماكسملا ىلا ايادهو لئاسرب ثعبف
 مل اذا بلصلاو لتقلاب لب سيلاب مثرذني قفطو ٠ مهنم نيعبرا ىلع ضبقلا

 ةبغر كري رطبلا بهذم انرجم ام ةءارخب هوباجاف مبكري رطب ةعاط ىلا اوعجري

 يف انريعض مسي الام لالصغلاو رذكلانمهيف اندجو أنكلو هياع نايصعلا ءاولمفر يف
 ل ُُط . كر ُط انهركي ءيش نم سلو ه>ارطاو هذ الا هريختو هتيرح

 يداوم هعمأو دالحلا رمأف ايادحلا هتريصب تممعا نا دعب مهمالكب لفح 3: سقم

 مدحا غلو ٠ ةلساسب ةرشع لك ديدحلاب مبلبكي و نجيسلا ىلا أعيمج مهقوسي نا

 هرارصال هياصب هرشب نم لك هدلو با بهي نا رذن هأبا نا ينوبت وجرف هعساو

 ممم ايلف ٠ ةييصنلا نم هوبا هل لذب ام عم ةدرلا هئابإو ىبلثاكلا بهذملا ىلع

 ةيادهب "يلع معنأ يبر : لاقو ءامسلا ىلا هيديو هرظن مفر : مالكلا اذه وجرف

 ةلبللا كلت اوضقو كالحلاب اونقياو هواقفر ىكبف تش اهنيك يندبا مث "يدلاو

 امفو ٠ نيعبرالا هيطسيس ءادهشب * يش هبشا مث رظنم ناكف ٠ نيلصم ني رهاس

 رتوصب تااقو مك تءارت اه اذا : ءارذعلا رم ف وئمتلِب و نولصي مث

 اورعش دقو ضرالا ىلا اوقرطاف ٠ نجسلا نم نوجرخت دغلا يف منا : عووجسم

 ء[نيسلا لم 5 ضرف 71 دغلا فو ٠ نيلوالا ءادهشلا ةءادت يان .ةءاوتشب
 ص
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 وجرفام١٠ ١ا/الالهنس لوليا رهشيف مهقلطاو ةمارغ اشرغ نيسمحو ةئاعبس عفد

 ه ١



 انازككت
 وص حمو روج سب اه ا تاج ع اك ع إل نتا 7 تملا مدت ب و ع قو بو يوجب لوما مح مو < ععلعمسل ندع مح ل م لا و صج م وم مس ب عم ل 1 ص 1 جمس ع ا خم ع

 َّس ةاضلا لصقلا

 لستم ىلا هلئاسر ١١3 لصوملا يف نيدتهملا عدرا كريرطبلا نم ديدهتو مرح روشنم ٠
 لسزملا ةعافشب نيدعبملا ةنبنل - فئا 0010 تسال دإبلا

 ُِف لردك ٠ ادعها هل متلاح موفصو -- نب .,دعملا ليئاخيم .ديسلا ةيز

 محم اختنا ١١8 ءارذعلا ةعافشب مناي -ايباشنيعب راب ليكدتلا ١ | سوقرق

 جايه فصو ١١4 نيدرامب هفافتخاو ءرفس - انهأك ةراشب يسدقملا

 لسرملا ةئربت 1١١ لسرم لقب نيدرام م نيديطضملا

 قالطا ١؟ ١ لسرملا سيح كري رطبلا سبح
 طلاء ويمكوسرلا

 لصانقلادي دبت--ليئافور

 كري رطبلا لاذت
 رىكصو

 راثاف لصوملا ف نيردتيملابوع هلظغ 71 رطبلا نا م ١١

 0ك وةعببلا ف ةئىرق انوشنم لسراءدب "ىدابف هفصو نع لقلا رجم ا داطضا مهيلع
 اوبلقنيذلا اوحصنا : هوجولاو سوسفلل لاةىتحمرحو ديدهتو تاصنب هردص دق

 الاو : اذبحايف اوباتو اوصصنلا اذاف ٠ اجنرف اوراصو ( ىبوةميلا__هذملا ورم ىنعا)

 اولسراو ثءاعما اوبتثكاو ٠ مبسارعا اوكرابت الو هاتوم اونفدتالو هدالوا اوذمتنالف

 لعةوالءو٠ لاق 15 اولمعف ٠ مهسو 'ر رسكتو ماكحلا ىلاهعفرتل "الجاع انيلا اهرتفد

 نم ( يكيلثك يا | يحسم 1 بلدو لتقيف 5 100 اوعاذا كلذ

 هلا ل ا نا هال نا تك رب رظ اوشن : ادع



 قط
 اسمي رابخالا هذه تعقواف مك د صاقم زاجنال ةصرف نسحا هذهو رفسال جرخ

 ىلا اودتريل مهنوحصني و نيدتهملا نومولي ءاب رقالاو باعصالا ناك ىت> اهظع
 لوي دحاولا ناكو مدوهع اوددجو رثكا اوعجشت نيدتهملا نا ريغ : ءارولا
 مك ميوق ميلعت اهب اكسمت يتلا ةقيرطلا نا َلَع ليلد الا ةكرحلا هذه ام رخالل
 تثنلف ةريرش اهنا مهلامعا وظن المل رونلا اوضغباو ةملظلا اوبحا سأنلا ناار

 ٠ هلوقت نا يغب 5386 ف هللا عضي | ءاكرجلا مادق انورضحا اذاذ ٠ هيف

 لستملا ىلا هتعاس نم بتك كري رطبلا ىلا رابخالا هذه تغلب الو 7
 نم هضوع مقتني نا ىلا هتمم هيف ضهنتسا اددشم اباتك اشاب نسح هع“ا ناكو

 كريرطبلا ةلاسر هملسل فارصلا انح اجاوخلا هنع لكوو ٠ هتعاط اوعلخ نيذلا

 هلبس ويقابلا دبع جاحلا هنع لكوو لجرلا اذه باغ مث ٠ ناشلا اذه يف هملكيو

 ار ينال نم سانا تيرا : اهيف لاف روكذملا تلا ىلا امعفو ةبنا ةلاسر

 نا : ئشاب ىيكتفتلا اغا دمحا ىلا تكف ٠ مهعدرت نا كنم سملاف اعنف

 ا 0 1 ا ا ا جنرفلا ل اع ضبفلا فن 1
 انح سلا نبا قوتنا سايشلا مثو نيمدقملا نم ةسف- رضحاو مث ءامس | تكف

 لاقو هموي رم نب هللا دعو «امراج ! ىنبو 10 و معيسملا» ١.عو*٠الدنق سايلاو

 ا سامثلا باجاذ . كباوج | اف كياع يكتشي كوبا ثعبدق مذ

 اولمعا الئاق ماوعلا 0 لك اب ةكرامب ةبرا ىراصلا عا ب

 هلأسأف نيبم 3 انم لئاسملاب ىردا ىكتشملا ناك الو كاذ نع اوادعاو اذه

 ١ اهخضيراتليئاخيم ديسلاىلا ةلاسريف رابخالا هذه ناك وه ١١ ,/ا/ا/ةنس لوليا ١

 ةفرشلا ف قاروالا نيب هظوفح يهو



 > ظ يده

 ساهشلا لمس لمملا اذهو لاومالا مهم غو نجسلا يف مهحرط ذا ليكنت دشا مهب

 بلح ىلا اوبهذي نا نيلسرملا ضعبو ٠ ركب رايد ىلا هتلئاعب لقتني نا أموت
 هب سويطانغا يزدابلا قبو ٠ متغاف كلذب ليئاخيم نارظملا اوربخا ثيح

 نم نهاك مهل نكي ل هنال هيلا نيدتوملا ةسايس ليئاخيم ديسلا نض وفه نيدرام

 نيرشآ خيراتب رةلاسر نع داهطضالا اذه ربخ كايلاو ٠ للا نم افوخ ,مسنج

 رثك )1١( ليئاخيم' ديسلا ىلا لسرملا أذ !ا/الا/:ةنم كوالا

 نم انفرع اننكل- ةعيدو نالمك مويلا ىلا اورهاظت هناوعاو كري رطبا نا »

 لعجلهدقخ زاحنا ىلا كري رطبلا دي تلصتاول هناىتح هفطاخ بائذ منا مهلاعا

 دا اكلنا ريصب نا كلش ىضملا ماعلا ف هنأ . : نيدعيأ 0 هر“ نيدزأت

 ةناج اهيشاو ةبرانشب-نينارطللا ةسازتشهب ترئظا ةشنلاءهذه قو د ادكتاصتب 5

 سوردب لع لوا هناودع رهظاف ٠ اهب لما يلا ناروكذملا هحيه ىنلا ةموهولا
 لبقي فراك هنال ةريغلاب فورعملا نمرالا نارطم رازاع سرطب ينعا تدبترو
 ليكتتلا لع نيفانشملا نمزالل ركب رايد نارظم ناعتساو هتعبب يف نيدتبملا نايرسلا

 رايد نارطم لسراف ٠ نيدرام 8 احو ركب رايد يلاو ىلا ةرفاو اياده مدقو 35

 يدلرويبو دادغب ىف الص (نافاش انامرف الماح نيدرام ىلا اك قالاح كي

 * سحرح رام يا كرويك بروس ةعبب ىلع يلوتسي يبل كلذ دادغب ياو نم

 اوقفاو ماكحلا نال ٠ ءايربالا :نينم'وملا ربضلو 0 17 عضو هلل نا ريغ

 ماو 1 نامرفلا ذيفنت اولطبا م : 4ب : وسالم | اوصق ىت 0010 امسح

 30100 ارطملا نك يام يعدارويي قع ءانب سوردب نأر .طملا اودياو



 انرفو

 « هقوقح يف دحا هضرأعي ال نا هيف رومأم دادغب ىلاو اشاب ناولس نم هلصحتسا

 ىلاةجوثلل ًادعتسم هنغرا دل يف ىوعدلا قايس ءانثا قاشملا نارطملا ناكو

 سيك و9 كريرطبلا هيلا ريسف ٠ نمرالا ةعيب ُُس يلوتسي 5 ًاسار نيدرام

 ءافاوناءنلف «. امير نيدرام. ىلا يتاينا هيلا نعواو عبامتلاهيبريمرشب و انعام
 قمملاي هنا ريغ ٠ هدنع ني رضاهللو ىعاسال ةهلو لمعو احرف برط ريا اذه

 ةتغب نم يعاسلاو نارطملا 579 نوب رطيو نولك ب ُُ اني مهنال © هللا ماكحا

 دنع ىغق ىت> نطبأ ا باقتي تايف نارطملا ناسل دّقع هبةع شاعتراب

 ةهنراصن نم سانلا ةذختاف نيدرام يف عاذ ناربخلا اذه متع أمو دغلا رهظ

 لكي ل را ل ل لاظ هب ناب أيما اباقع نياسمو

 نم تك الو ربتعي مل 00 5 كرب رطإلا ناوه اذ نم برغالاو ٠ هراصنا

 افلا مرسفن .ىرمرالاو نيدتبملا ىلع دتشاو نوعرف ريظن اًوتع دادزا لب رشلا

 )١( هذ ةئاوسجو



 م
 مويلا ىلا اندنع ةمواعم رومالا هذهف ٠ اهلك ةنوكسملا

 ةيحسمسو 01 ةئس نارفعزلا ريد نع

 بوقعيكري رادبلان يح دعب اهمتخو اهب يضر دقناميالاةروصهذه نا معاو

 )١( ةأرمالا ةعلق نم يذلا اضيا

 مرثكا نراكو احرف نويكيلثاكلا برط نيدرام يف ةلاسرلا ربخ عاذ ايلف
 لمع لع هاخيوف هوخاو ةيئراطم دحا هراشب هيلا لبقاو ٠ هنم 0 ترب

 فوس هنا مسقب اهدعوفةيتاذلا ةسبحجلا هتثد ةيلصوملا هتريغ ةداعا ىلع هاجيهو
 نيبتسي اذه نمو ةيكيلثاكلا ةسينكلا ىلا اولا نيذلا لك ةدلبا يف هدهج غرفي

 70 ١ فره نس راسف ةقواقما دا نم فاحت ناتج هلأ وأ ةركمو هراير
 هتيعر رباك ١ نم لجر ءادتهأ ةححب دابطضالاب ًادتاو ١هنيدب ةسائرلا يدفيوا

 000000 101 راف لس حالا لع قايدشلا نبأ اموت" سامنلا هل لاق
 هل لقو كلسرم ىلا عجرا نا هباجاف ٠ جنرفلا ىلا هئاهتا ىلع هبتاعي نارفعزلا ريد

 هَ ع وصقناو همدلم لوفي اناا اندم لا تنك فاح لا ط موللا قلأ

 بوَعي هعماو همداخ دغلا يف هيلا لسراو كري رطلا ظاتغاف ٠كد ع تن

 قوس يف وهو ساعشلاب بوقعي قلاو' هيلع ام اما ةح هل نوكتف هى [ئيل

 ليئاخيم نارطملا يا ) مورحلا وخيم عبتب نا كلثم ىلع راع : الئاق بوقعي هردابف
 مدق هتعاس نمو مداّلا سارع ردك قول هد ناكو اذه دتحاف ٠ ) هور>

 ١ هلل رفح هو كري طلا اذه راش هيواح لمعلا نيظتغوا باللل ةلاثر ع 9

 نيدرامم ةيكريرطبلا راد يف ةظوفحف ناميالا ةروص اما -- ةقرشلاب قاروالا ةنازخ



 ضركح

 هخيوي لسراو كري رطبلا ةسسد عشبتساف ىرج ام يتفملا لعاو | ةياكش هيلع

 ءايضي ني دراج سانلا يذثوت تكج ىتح لح كنم يرج ام كافك اما : ًالئاق
 ءاج مايا دعبو . هحلاصي و فطاب هيتاعي سامثلا ىلا هراشب نارطملا لسراو فاخن

 ا يجكنفتلا اغا ناينخ هفففربو ىادلا هيلا تهذف نيدرام لا كريرطلا

 لاق اغالا فارصنا دعب كل هلوقا مالك يل :هل لاق مث ألوا هفطالف ٠ اًقبادم

 رتئذيح ٠ لضفت هلوقث مالك كال ناك اذاف ٠ ادم الا جرت الف اعم كيلع انلخدانا

 نرا نم حتت مل فيكف سامشو يتعامج ريك كلنا : الئاق كري رطبلا هبتاع

 نمو قمحلا 'تمنتا يلا - ساهثلا لاقف ٠ انتعبب يف يذلا قحلا كرتثو ًايحنرف ريصت

 ماقم وذ ثالثم وه لجخي نايغبني يذلا امو“ ٠ لدحلا ال راذتثالا هقح كلذ لمعي

 6 مث قحلا فرعيو' مسالا اذه ايل بسسشيو أيجنرف ”ثتسل يفا ف رعي_مأس

 - الئاق همالك كرب ا متخ ليوط باتع دعبو رتنات ف أ اد

 م لح ٠ سامثلا هل لاقف ٠ يّ نم م ورحم تناذ احيسم نورشع ككراب

 يدع

 هطعي 0 نمرالا يرم ةنا هل بطخم نا اموت ساهشلا دارا مايا دعو

 كلذ يف هةيحرةايردلال يملا دصقف ٠ هتبطخ كراب نما كريرطبلا

 كريرطبلا ىلاربخلا غلب و ٠ نمرالا نم سيسق 6 الا اغا فسوي نمو هنم

 (؟) ةمدخلا هذه يدي نا هتنبك دحا ايمرا ىلا زعواف

 لكنو نيدتمملا لع كري رطبلا دتشا ةنسلا كالت فيص رخاوا ينو ١4

 ةفرشلاب قاروالا ةنازخ يف اهاندجو روكذملا سامثلل ةلاسر نع ا
 ةروك ذملا ساهشلا ةلاسر نع ؟



 نرررفإ

 ْ كسدق ةلامالر ل. قفاؤن

 درحولانبالاو ديحلا بينالاب امولعا ايونمملا نمل فرتعنو رقنو نهون الوا

 ميناقا ثالث : دحاو ”رهوج دحاو ”بر.دحاو هلا ٠ طيلقرافلا سدقلا حورلاو

 ةضاخ. ٠ صاوخ:ثإلث وهو ٠ ةدحاو ةظلس دحاو لعف دحاو هلا "اما ةثلكب

 لممال سيل ا مرا تياترو لاق نبال كسل 6 ةدائالادوأو ةونالا بالا

 ءئش.لك هلوقل لعفلا هلو ةونبلا نبالا ةصاخو ٠٠١ يناسرأ نم ةيشمب لب ىتيشمب

 لل ب رنانبنال اوفي تب سورا قلتو بينك اع با وذ نكون ريغياف ناك
 نم ملكتي ال هنال قحلا عيت ىلا يدش ازا ديل حور ءاج اذاو : ىتك 3

 ميناقالاب نرواصانم مهف ةنادووناب كريو معم أم لكب ملكتي لب هدنع

 ماعلا مهرهوجب نوواستم

 لاصفنا ريغ نميلزالا نبالا يا ةئكلا لون رشبلا صالخ يف دعولا تامل مث
 ذخاو ٠ ٠٠ سدقلا حور لءف نم دسحنو ءارذعلا مي رم اشح ىف ل>و هيبا نم

 دحتاو . .ةيلصالا :ةيطخلا نم ةيلاخ ةقطان .ةلقاع ةيحر سفنب الماك ًاددج اهنم

 راسا اهنم .رهظو:: ٠4 .طالتخا الو قارتفا ريغب اداحتا:توسانلاب .توهالملا

 توسانلاو توهاللا نمو ٠ انصاخو تامو انلءعو دسجلاب شاعو ٠٠٠ قيفج

 نم ىنعا,ههتنوسانلاو تنوهاللا نم: مئاق دحاون مودقا.دخاو حبسم دحاو نبا مابق

 ةظفاحا ممم لك ترقساو ٠ نيتمسقنم ريغنيت دحتمةيناساو ةيملانيتلماك قيتعنبط

 ٠ يمونقا .داحتا ينعا يم لالا مونقالا يف يرهوج |هداحناو ٠ لبلبت ريغ نم احلام

 ١ مورخخا اخيطوا هد ةجزتمم .ةدحاو ةعيبط حيسملا يف لوقن نازوحي الف

 نيتعيبط نم مكاَق دحاو .مونقا حيسملا لب * روطسن يبارك نيهونقاو نييعيبط الو



 فرفر

 لاق ٠ مات :ناسناو * مات هلآ وه وه : بوي رامو مارفا رام مفلا يلسعلا ميلمتك

 ةهج نم امات اهالا صدف ٠ ةلكلا هلل هدستم ةسنأتم ةدحاو ةعيط سلروق رام

 ٠ روظنم ريغو روظنم وهو ٠ هتوسان لاك ةه> نم امات اناسناو ٠ هتوهال لاك

 فرتعا 5 يلا هللا نباو رشدلا نباوهو ٠ هتوهالب روظنم ريغو هتوسانب روظنم

 مهلا نا ءانوي نب نوععاي كل ىبوط ٠برلا هباجاف ٠ سرطب رام لسرلا ةماه هب
 تنا كنا ٠كل لوقا 58 اناو ٠ تاوعسلا ل يذلا يبا نكل كل ناعي م مدلاو

 كيطعاو اهيلع ىوقث ن | ميخملا باوباو يتعيب ينبا ةرخصلا هذه ىلعو ةرفصلا

 ٠ تاوامسلايف طوب رم نوكيب ضرالا لع هتطبر امو ٠ تاوامسلا توكلم حيتافم
 اذهب كنا ٠ وه هلوق ينعمو ٠تاوامسلا يف ًالولحم نوكي ضرالا لَم هتللح امو

 ينبا نامالا اذه ىلعو ٠ سدقملا ناهالا ةرغص ترصص هب تررقا يذلا ناهالا

 لوتبلا نم دلتايعذل' وهو - احلا هفرعو اناسنا ءار دق ناكس رطب رام نال ٠ يتعيي

 ربكف ٠ةدالولا دعب و ةدالولا لاح يفو ةدالولا لبق ينعا ٠ةيقاب اهتيلوتب موتخو

 صلخملاهربد ام لك يفف ٠٠ «سدقلاحور هيلع لزنف ٠ ٠ ذقعاىتح ةماقلاو دقلاب

 ع هنا ىت> : توسانلا نمتوهاللا قارتفا نود مات ناسناو مات هلآ هنا نيب

 لب 5-5 نم الو هسفن نم 0 قرتمي / هدسح نم هسفن ترتفا ال هتوم

 ربقلا يف دسجلا عمو ةيواحلايف سفنلا عم ناكو ىلعلا يف بالا نضح يف ناك

 سرطب رام سيدقلاو ءاينالا ساسا ُط عوضوملا ميحصلا ناميالا وه اذهف

 ةسدقملا جت ثم اوعتحا نيذلا نيسيدقلا ءابالاو ني رشبملاو لسرلا هئاقفرو

 : عماج ما نم لب مثدنع نم سيل م الغعلا تاوابايلا تاداسلا دودحلا هذه اوددحو

 كيس ايرام ديذلا نيسيدقلا عمجم رشع عبارلا د ىلا سدقملا يواقينلا لوالا
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 اناا

 نماخ ا لصفعلا
 يف هفاكبا ح كريرطبلا ةمواقُم -- نييلمرك دوجول نيدرام يف ءادثها
 اوس ةروص ١ أ اذ ىذلكل هناعَذل ح هبلا:ةيواباب ةلاسر ب ةكحما

 ًاساهش هتمواقم-- هدعوب هثكن هل نينارطم خيب وت ١١ اهيلع

 فنرايرسلاو نمرالا ىلع هدادثش اربخ ١١5 ايدتبم
 نلرايعلا دهاش لسرملا ةلاسر نع

 ناك و اضيا نيدرام دلب يفةيكيلثاكلا ةنايدلا ترشتنا كلذلالخيفو ١١

 ىلا هياب ليئونامت ديسلا عوجر دعب نم مهناف سانلا نوظعي نويلم كلا نولسرملا

 راد مل تراصىتح دادغبو ركب رايد ىلا نوددرتي اولزي ل ١75 ةنس ايلاطيا

 قاعف ٠ سويطانغا يردابلا مدقملاو ممنم نابهار ١الالد ةنس وحن اهيفو نيدرام

 لدتا الف : دابطضالا ٍءارح نمةكلثاكلا ةئفلا لوم دعب نم هتدونب نايرسلا نش

 م.تمواقم ىلا ضيف همالك ىلا اوغصي ملف مهحصن سيك روك كري رطبلاب مربخ
 لاومالا اومرغتو اونجسف ماحلا ىلا مهعفر هناف نيثنس لبق نييبلحلاب لعف 3

 ٌثيبح ةكحلا ف 3 ماحلا ناويد ف ولدا ة*ارح اودادزا يكل اورهتفا ىتح

 دعوو ةعبسلا ةعدبلا ةبا مرح بوجوب رقي نا ىلا رطضاف ٠ هومحلاو هطلغ اونيب
 نا يضاقلا روضجب هسفن ىلع طرشف : هوقدصب لف ٠ ةولصلا يف مك ذ لظفام]

 ىدأو اسك مهنم لك مسا لع شرغ فالا ةئالث ينعا لام سايكا ةعبس مفدي

 سلا اذههثادحا ىلعهبتاعو سويطانغا ير.:الاهيلا مدقتسا ةيالقلاىلا هعوجر

 ءاسقنالاو
-. 

 »و



 "ا

 كريرطبلا اذهىلا سداسلاسويب ابالانمةنوش 5 ةلاسر تفاو دقتناكو

 اموملا لسرملا نكي و ٠ داحتالا ىلا هوعديو ايف هدشري ١الاله ةنس اهخرات

 انيبم هحصني قفط كري رطبلا باتع معس اإف ءاهرابظال ةبسانم ةصرف دجي هيلا

 يضيف دانعلا ف ىداّتي نا نم ريخ هايا هلوبق ناو ةينامورلا ةسينكلا داقتعا ةعص هل

 امم لو اب الم اهأرف ةلاسرلا هل مدقو اذه لاق ٠ هلا مواقي وهدالواو هسنج ءانبأب

 قحلاب رقاف ٠ هبعش صالخوهصالخ يف ةرغرلاو ةدوملاو عضاوتلا تارابع نم اهف

 ةحس خيراتب اهقسن ىلع ابهسم اباوج بتكو :هتبحمو ملظعالا ربجلا ةريغ حدمو

 بسح ,ينامورلا يسركلا بحاص هلا ىلع هءوضخو هتقفاوم هيفر ,ظا ١ الك

 ةككراطب رئاس لع ربكألا سيئرلاو مدقملاو يربعلا نبا 3 هين نولاق

 ةلاسرلا صخلم كيلاو ٠ سويطانغا يردابلا دي نع هيمور ىلا لسرأف ةنوكسملا

 :١ 9 ظفح عم

 ٠ سدقالا ينامورلا ربخلا سداسلا سويب رام ةلعبغلا يلكلا بالا ىلا

 برعي هريبع حوفب م 7 امنالا 0 0 سلكر وك سويطانغا

 ةسايسلا بيضق ٠٠ 509 بالا : دامت الا صولخ قدص عم خسار ر و نع

 فسوي وهتعدب دوأدو همك ميهأرباو هن مي : ةاعرلا لع

 هتزاركب ساوب و هتسائرب لوسرلا سرطبو هتفعب قيدصلا

 ٠٠ ةيسرطبلا ةفكسالا قناعن ةيوبالا ةبتعلا ماما تاينوطاملا يدق بغ

 مانالل ةيتونهكلا حنملا نمت اهتطساوبينلا ةيسرطبلا ( ةدسلا )ةفصلا مالسلاب يمنو

 ترا انفعضا اهف منبنك يف اا ةفيرشلا متاسر انديل تلضصو نقف دس

 وهو ترابرسلا نحن هب نوكسمتلا نايال اذوه حيحصلا نامالا ركل حضون



 الل
 م و - تا < ك*

 لسع“ 0 انتو“ غابضلا ٍينودبع *٠ هنبأ سرطب ٠ ٌهَراَف هللادع ٠ الدف

 20006 دحالا دبع نب متركلا

 دعالا دبع ٠ (١)انح سهلا نبا قححسا سامشلا ( ةرهاطلا ةنروخ نمو )

 داما ةراك رمش نأنلا سدقلا 06 ةجا دار“ ىتانيكتت
 11012 ا اي لب قلن» داون ةيو اننم ءاذلإا كيو
 سايلا ٠ هراشب ( مانهب ) ىنب نببوقعي ٠ بوقعي سامثلا نبا سايلا ٠ يدادغبلا

 ميهربا ٠ راجتلا اديحو ٠ راجنلا احند ٠ ةولحلا نب

 ١ه ناختوي سائلا نب كلا دبع -.راقنلا و6 عاق خت . مركلا دبع

 سانيم نب هللادبع ٠ راجتلا نامن نب ينامحر ٠ سايلا نب سقرم ٠ سوهشم مانهب

 عابدلا نموقأي رق“ هكا 1 قب هلال“ 0 نوبت دحالا دنع نب وحب

 ردح نمايشلا ةالوا . هوخا هراتشل يمدقلا . لطخا قازرلا دبع , هتلاخ نبا

 انها كيع ١ يودبللا ى هلق نب

 03 هللا دبع ساني رام ادع يسدقملا ٠ يربي نوعمس ٠ سايلاو 00

 يخا رونلا دبع ادلو ناواسو قححسا ٠ ىشوقرق ردخ نب سفاي رق ٠ ينوبت هلل جرف
 ا يغري" يجنالا ىتم ظ لي الا دع ٠ 000 املا ٠ يك نقلا

 ةبولح 0 سامشلا ٠ اياش ما مانهم

 ريغ مهضعب كراك نا دعبو ٠ يوقلا نيدلا يف تابثلا ىلع اوفلاحت ءالوه

 تبي يف قالزتعمت 'نوعمتجي اوقمطَو هللا فوحنو ةدائعلا روماب اًوكسمت ٠ نيئيدتم

 ةفرشلا ريد يف ةظوفحم ةلاسز يف ءايمالا هذه رتقد بتاك وه: ١

 ةريهشلا ينب لآ ةلئاع دجوه ١"
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 لثملاو نيسيدقلا رابخا ةءارقلو ةيحورلا ةثداحلل إبلا جراخ ةيربلا يف وا مثدحا

 وح ءالوه كهل م ٠ نيلئاق نلوبحعتي و سانلا مهلا م . ةيبدالا لاثمالاب

 دز و ٠ هلل ةيضرملا يمه مهتقي رط نا انرمما تاضوافملا هذه ملل نيا نف نيدراشلا

 مهفارتعا عنو مولمم ديوي و مهعجشل ناك ين دلكلا ىسع "سقلا نا اذه ىلع

 ءايعشا رام ةعبب ىلا نيمقنملا نادلكلا ةنراوخ درا لع. هتسيك اورضح الك

 ءابولاو ءالغلا مايا يف الا مت م اهتكلثك ناف ةتككسم ةعيب ةنراوخ ىلق اوكلثكت

 ا 8 ا/ ون ىل
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 هل هوص ف هدشرم ليثافور يردابلا ريشتسي رما هيلع كبش الك هراشب ناكو

 هاو نان ىلا ةدشرمو وها هركش دادضالل كلذ بطي ملذاو

 (1) هتيمح تفعاضت دقو قاطا من 0 ا و ةراشب نحسو دشرملا بت وعف

 ٠ هل هئاقئر ةدومو هت ءارج تدادزا نمحلا نم ةراشب يسدقملا جرخ الف

 "غد ده راتلاب كر نقلا صخب ' مل اك ماقيل ةوختتا نثق اووزاقلق

 نير لات دردلا ىلإ 10 ةنس لوألا نوناك 5 خي راتب هيحو باتك يف

 عمجملا

 تابتقا ذنم فناتنس يلب راص هنا يدوم اير ا ؟ن سلا انآ مكفابن ريخا

 ا يملا تنفر تنام ولا 3 يف يكيتكل نال

 نيعبس وا نيتس وحن لصوملا يفرش ِ و ىلا شوقر ةيرق يف نأو ىنلبقف هب

 نادلكيلا ٌةعاَوانيلسرملا: دنع رارسالا ذيال نلصوملا ىلا نوددرتي - لثاك ةلئاع

 نو كحذشب مهتجاذس مهنال مهتويب يف نولصي ةريبك ةلئاع نيسمح وحن مهريغو

 مسقط ريغ ملل بيطي الو مثدنع ةببقاب ةيروطسن دئاوع ببسل نادلكلا يف

 لوبق ىلا لايم حييسملا دبع هعا ةيرقلا كلت نم (نهاك كانه ناو ٠يايرسلا

 نيلنك لف :ياوقعي كقسا دبي انغاك, مترا مث اساهش ناك ذب نمدقملا:نايالا

 ىلا هوقفارو هب اوحرفف هتيرق كيلئاكا هتين فشك ليئاخيم ديسلا نع هل

 ىلا بهذا لاقو سادقلا نم منتما طلغلا نم هفوّلو : ةلحلا هوطعاف نيلسرملا

 نينموملا تافارتعا معسأو سدقا م 5 رونا بلح

 دوجو مدعلو نوقاتشم رفن ةيامنم رثكأ#ريغو كل يدل يف

 اا 1 1 طاب الا ودع ةفرغلا يول لت[ ١
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 مهنال ليئاخيم ديسلا لمعب ًاريثك اوحرف ءالوبفاورخات مهساج نم سيسق

 دعب نمو )١( ٠ نهأك دهار راوهو مهي ١| كري رطبلا هلسرا ذنم هنوفرعي اوناك

 نال. يلع ناهطضالا اضيا فعاضتو نينموملا ةرارح تفعاضت انه ىلا ىلوصو

 * مهم اضع ةدابا ص مرو ةليزج غلابم مر يبو ةعيلا كريرطبلا

 بيحن ةراشب يسدفملا هعما باش مهتلمج يف ناكو ٠ كلذب معسل 0: للا نا ريغ

 نم ببسأا اذ#ل عنتماف تاونس رشع ذنم ىدتها بتكلا ةعلاطمب علوم بويل

 هماع ممرظن لنرودتمملا ىتلاف ٠ ةريغصلا ىتح ةبقاعيلا نم سايشلا ةجرد لابتقا

 غلا عار الب مفك م .موكل مهيلع انهاك ماقي نال هوبختلاو
 تد6 ىتح سسك ةيكيلثاكلا ةديقعلا ملا ال كاذ ذاو ١٠٠

 عاشقتا نيلصننلا لوج عشقناو ٠ اهسم وقط فالتتملا لَ اهلك ةيقرشأا دالبلا قبطت

 ردمايفو* اهيلا ءامتنالا ديري قحلا ةسينك ىلا بعشلا عره ٠ ءامسلا هجو نع ميغلا

 نيدرام يف نييكيلثاكلا نايرسلا ددع رثاكت ١7/4 ٠ ىلا .72١ا/؟ ةنس نيب ريسي

 رك ذن ٠ ةدابعلا روما يف نيلصفنملا ةكرش نوشاحتي اوقفطو اهريغو لصوملاو
 ابي رذتقت يكل ةنسلا كلت هي لصوملا يف نيدتهملا نم تالئاعلا صخلا ءامسا
 (؟) انرصع ف اتي رذ

 سابلا ٠ دحاولا دبع هنباو راقتلا ليلجلا دبع ميهربا «(اموت رام ةنروخ نم )

 سايلا وخا (حيسملا رم لا الدنق سأبلا نب ( دحالا دمع ) وحي ٠ الدنق

 |ا/اباب ةئس لوالا نونآك ١5 ةيلاطيا ةلاسر ة ةفرس ُهلاريد ل نع ١

 هنو زخم قثو | ٠/ا/ا/ هةئس ب 1 5 خيراعب ليئاهيمنارطملا ىلا هراشب سفلا ةلاسر نع 5



 ل ظ
 بكامعلاب ل ا هالحين اري له رب 0 ىر,ي ري ' ىذل ٠ كاهف

 اد كسشانمما اي ال,ئاصملا هللا. ةلكتيلاث كلذلف»٠ نئانصملا لمت زخالاو
 حيسم وهف ٠ توهاللا مونقاب اهداحتاب يئاحعلا ةيرشلا تلانو ٠ سيدقلا

 هتوهال عم ثوسانلا بنام عالت و١ هتوئسات عم توهاللا تاي | لءاف دحاو

 قارتفا نودب

 ىرت انه « هدجم ين ناسنالا نبا ءاج اذا » حيسملا لوق هريسفت يف لاقو

 ناسنالانبا ءاج اذا » هلوقل هتوهال رهوجي ةدحتملا هتيرشب ىلا لكلا ديس فاطعنا

 هتيرشي قئاللا عاضتالا ةياغ يف ناك لوالا هئيمم نا نيب اذهبو « هدحم يف

 ةروص روهظظ ٠ هتوهالب ةقئاللا ةمظعلاو فرشلا ةياغ يف نوكي يناثلا هئيحو

 قلاخلا :لئا لبوه عاضتالا ةياغف ٠ هتيلزا ةروص توهال رهوجي ةدحتم هتيادنش

 وه فرشلا ةياغو : هلمتحا ام لاّمحاو هدبع ةروصب ديسلا هبشكو هقول ةروص

 مظعلا رسلا اذهل ايف ٠ هديسب دبعلاو هقلاخي قولا لاصتا

 يف نيناعسلاو حبسلا ٠ نيناعسلا دحا ياسح يف نافل لا بوقعي رام لاقو

 كاسل حبلا -نيتملا هعارذب ةيطخلا 4 نم انسنج صلخ يذلل يلاعالا

 نيي رشبلا نم ةروص هل ذخناو ءاش يذلا ديحنلا بالا ةروصل ق اعالا يف

 زكذلا نوال لم نملا ميلعت عم ل اذه ككمتملا لباقيلف اذه دعبو

 اذه ميلعت اوضقرن نيذلا مخ يفك 7-2 ٍينوديقاحلا عملا رصتنم تياتكك ف

 : مات هلا وه ىذلا نا : كانه ٌارقتذ لا الحيسلا | دلت ىلا ةعسان ىلا قاغلملا

 توسانلا عاضتا : دحاولا حيسملا يف نادوجوم نانثالاو ٠ مات ناسا هنيعب وه
 ىرخالا عم ءارقشإالاب 9 صنخخ ف لعفت نيتروصلا 2 لو توهاللا ولعو : م1[ .ْ *«» ىلا ه6 ٠ يب 9
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 ةيرشلاب صتخي ام ةيرشرلاو ٠ ةلكأاب صتخب ام هيف لعفي ةزكلا ينعا

 وه هب نوجتم ميمو يذلا ساروق راف ميلعت نا ءامحالا اهيا نورتف

 ٠ لخلل ةيحلا ةدحاولا نيتعيبطب ينعا ةعمادلا ةسكلا و نوال رام ميأعت سفن

 لاصفنا نودب ناتد#“ ناتلماك ناتنثالاو٠ دس#ل ةيناسنا ةيناثلاو

 لوقع رينو نيعمجا 5كيلع ةيهلالا بهاوملا ضيفي نا هناعبس هللا لاسن

 يجو ةرهاطلا ميرم تاولصب هسدق حورل ةسدقم عداخم انلعجيو نيع ودخل

 نيما نيسيدقلا

 |١الا/1 ةنس راذا ؟١ يف للحي ررح

 ةيوبالا ةلاسرلا هذه ةءارق شوقرقو لصوملا يف نودترملا مم منالف 8

 هقشر لعاب ءالك رركي ١ مهل»٠ لك ذخاو ةريغ مهيولق تمرطضاو أحرف اوب رط

 كري رطبلا ىلا مهب ةياشولاب مثوددهتف دادضالا ظاتغاو٠ مهيلا نو ريثك مضاف

 نعرف سدقلا ةرايز ةدح نلح ىلا بنريق اي 5و سلا نستاوا ةيتح " حلاو

 اوناك مهنا هربخت لصوملاو شوقرق يفنيدتهملا هناقفر نعهلاسو هب ليناخيم ديسلا

 نييك اولمخل اهرششت ىلا اوبه هتدايس ةلاسر وأرق ايف نيرتكسم نيللفتالنق

 هماذقهناءا روتسد ررق م ً ٠ فوخ نود سدقملا نامالاب اورهجاف مييلا ءاهتنالا ص

 هسردملا يف 17 نيعتو للا هنم لانو

 يسدقملا«وقلا مماعتلا رشنو ةريغلاب لصوملا يف نيكلثكملا قاف يذلا ناكو

 لواحيو مهتبشيو هءاقفر دقفتي لرك هلاف ٠ هيلا ةراشالا تيس يذلا ةراشب

 ناميالاب راهحالل ةصرف نوراظتني اوناكو هوقفاوف هلثم ءادتقالا ىلا هريغ باذتجا

 و ١



 ان
 هم ساس سس

 رولا المع نب 0 وسمك نشك ١ ,ا/5 ةنس مهلا اووضنا نيذلا ةلمج ىفو

 ليئاخيم ديسلا ىلا اوبتكو ةريغصلا ةعاملا تحرفف هللادبعو ناملس هتخا انباو

 كاذذ ةفقاسأ قوفي ه- ذأ مهنم الع مثرعا يف هير نو ءاطتسيو حا امنلاب هنورشل

 م رلا امر لطب ةملوناحاو يللا وبلا انعم نامزلا

 و لا را كلا و1 ذاك بوكو نوفق نتن
 ينامورلا يسركلا عبتو ةيبوقعيلا رج امل ةيكيلثاكلا ةنايدلا يف صالخلا

 نارا لامر 'انبَه لا "ربحا اذه ةقح ئزاقلا ققَتْني ' حلو

 رشن هي هتريغ ىلع لدتسي اهنمو مثريغو لصوملا ناي رس ىلا هورج ليئاخيم
 فرصتب اهصن كيلاو ىكيلثاكلا ناهالا .

 لكلا طباضلا دحاولا كل | الا د دوحولا بحا و ١! ىلزالا تاذلا ماب أب

 ( بلح تيلوفورطم ليئا## سويسونويد )

 *نايرسلا انثامحاو اندالوا | لعرقتستو' لحن ةيوامسلا ةكربلاو ةيحلالا ةمعنلا

 ةفاول أف هل مظفح ٠ نورت اذ ةولصلا ىف كلو نوقاتشم ايلا دعبو

 يتلا ملا حيغفو تةلسدق حوزلا 5 1 اع هر اجار ريو برامتلا

 نيلاضلا اودرو عدبلا باحصاب اورفظو نيداضملاو ةرفكلا لعا ووقف هلسرل اضم

 امسيئرلو نيعضاخ ةعماجلا ةدحاولا ةعيبلل مولعجو : ميقتسملا يكيلثاكلا نامالا ىلا

 همأنغا ةياعر هلس نيح كلذو ٠ نيعئاط سرطب ةفيلخو حيسملا بان دحاولا

 ٠ يشابكو يجاعنو ينارخ يل حرا : ينبحتأ تارم ثالث ةل لاق ثيح ةقطانلا



 فقر

 ينعا : ميحجلا باوب ؛١ امملع ىوقشل ال ةيوق ةرطخ امد ٠ توكملا حبت افم هلو

 هذه مهتمواق حجل ل لخادمو ًاباوبا مهتاوذ اواعج نيذلا نيقاشملاو ةقطارملا ةفاك

 ترم اوعطق' ىتح داسفلاو لالضا اءدبم اوراص اذيلف ٠٠٠١ ةسدقملا ةعببلا
 ٠ روظنملا ركل اهسار وه يذلا سيسملانع اوهاتف : ومب ذأ عم هك رثثلا

 . مالظلا يف يمي ال ىنعبتي نم ةويهلاو قي رطلاو بابلا وه انا : لاق يذلا وهو

 ص نوردقي ال نيدناعملا نا : هتسيك نع لاقو ٠ ىعرملا دج يب لخدي نمو

 ةعسلا نا : لاق ذا اهنع ن نال ربخ اك تامل دل ارا
 ينتمدص ' ناخا اللف 0 ذيمالتلا سار سرطب ن وعم ةردص لع يا خرصت

 طقسف روطسأ ينموأقو ٠ ينعزعزت لف عباو للاو جاومالا

 اهنا : سدقلا حور ميلعت ينعي اهييلح اهره ءاحلانا ن8 تالاف

 ميلاعتلا هايم يف قرغو ابلخد نم اهن يتلا حون ةنيفسب اهنعربعملا ةاجنلا ةنيفس ط

 هذهي نيصتخم ءانبا ماياو انلعجي نا ىلاعت هلاسن ٠ اهنع اجراخ ناك نم ةدسافلا

 بئاثو سرظب ةفيلخ ينامورلا ربلا وهيذلا روظظنملا اهسار نم انلصفي الو ةسيكلا
 ام لك ضفرنو ةينامورلا ةسيكلا هلبقل الك لبقتف ٠ روظنملا ريغلا اهسار حيسمل
 امسار وهو ىرسلا هدسج ش٠ حيسملا نم امر ةضلأل

 ف امهنع حورشملا نيتعيبطلا يا نيتروصلا ةظفل يف ككشملا نا اناث

 انا امف ميلس ريوصب لمأتي نا هلأساف ٠ ينودهالا عم محلا ىلا ثفنملا نوال عاف

 باتكلاو نيرك اش يبأب ىثكملا بهارلا سرطب 5 ناهربلا ب كي نع 1
 نمضتيو نرارفعزاب ( يدمالا ال ) ) ينيدراملا ميههربأ نابر /| ةيالق يف دوجوم

 داحتالا يف اهناونع يتلا ةشلاثلا ةلاسملا نم عبارلا لصفلا رخآ ىنف ٠ ةلاقم نيسمخ



 الفن اب

 ىلا لبقاف هدئادشو هعاجوا هاسنا لمعلا اذهو ٠ ةروجهم تناكو بوقعي رام مسا

 اداتشا 017كم هيله نئانلا .طشزينو نئاكقيا | فطور اهس كو ابفظتفةمفلا:كللت

 مكاحللا ةعجارم نود هيذوي نا ىلا ظيغلا هب لصتا شبح سقلا هل لاقي سيسف
 متشي وهو قاقزلا ىلا جرن انحوي سلا لتقي ناركسلا ةلاح ين وهو فلح لب

 ٠ هرورع بقرتي فقوو انح سلا لتفب هلوق زجني مل نا هسفن نءليو نيدتملا

 هناف ةلبللا كلت يف لهاجلا سيسقلا لما بخ كردت ال يتلا هماكحاب هللا نكلو
 يف ةمقل تفقو لك أي وه اهفو ءاشعلا ىلا لخد هفداصي مو هتينب رظننا نا دعب

 رم اهدعب اوفافن اينابر ًاصاصق ةثداحلا هذه سانلا ذختاف ٠اقونخم تامث هقلح

 نهاكلا ةمواقم

 ةمامقلاديع نم هتدم تلاط لئاه ءايو شوقرفق ةبرق مهاد ١ا/ال" ةنس ىفو

 00 أهدحو ةيرقلا نم هب دابف زوت رمش ىلا

 اهيلالتا اةاده او»٠+1(1) اتحاؤإا نأَم ةسيك يف نفدف نتاكلا انحوي سقل ا ممثدحا

 ايطدوا عاوز كازا عنك مدربا خذعلا لع قبايل اب اهتوا'ةيلاذتلا لاوحا

 نوغلخي سوسق ىلا ,ةجاح يف اضيا ةبقاعيلا ناك املو ٠ بوقعي رام ةسيك مب

 شوقرق هي مهل ممر فقسا نارفعزلا ريد نم مهي فاو ٠٠ نارا

 اورتتساف نويكيلثكلا مهفاخو مدعاس كلذب دتشاف ادرخ ا سااتتو عياد

 نورث وي مهضعب و ٠ سادقلا عامسال سيلمرك ةيرق وا لصوملا نودصقي اوناكو

 ةيروطسنلا دئاوعلانم اياقب دوجول نادلكلا دنع ةولصلا ىلع مهمهلزانم يف ةولصلا

 ءانركذ ام عم ءابولا ربخ اهيلع شوقنم ةروكذملا ةسينكلا رادج يف ةماخر نع ١
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 مثدنع )١( * ةئاملا ىلع فيني ام ىلا مددع لصو لب اولشفي ل اذه عمو

 ةلئاع ٠ شوقرأ .1:رم سوسقلا دحا ميعبل ىح لصوملا ىلا مهحاجت دتماو

 يسملا دبع سلا هعساو

 نيب هلومح دعب هتضبن يرالاب وا ىيلثاكلا ن مالا راشتنا اما

 :لطخا بوةءينب دحالا دع نب ةراشب هعما باش ءادتهاب ًادتباف لص ولا نايرس

 ىلا لاف : مهتونقو نيلسرملا ميلعت هل باطو ' بتكلا ةعلاطمب الوم ناك اذه

 لرايرفملا 0 م هتءلاطم بيقع يكنمودلا ليئافور يردابلل نلثاو ءادحهالا

 ريبج نب قمسا ٠ ةرايز ديري هنا ًارهاظتم لصوملارداغ رومالا ققحتي يكلو

 ميلشرواو باح مي مثو اودهشف هئابرقا نم نانثا هتقفربو ةسدقملا يضارالا

 فاواعلاو نابرقلا مارتحاو بيلصلا برد ةضاير لثم ةيكيلثاكلا تادابعلا

 اهريغو ٠ ىلا مهتدوع ذنم اودرش مهنا ىتح كلذ يف مهتبغر تدادزاو اهولحتساف

 اوعزنو مثوقفاوف رس ةيكيلئاكلا بتكلا مف نوأرقي و مهئاصخأب نوعمتجي نطولا

 نيلسرملا دي ىلع "لحلا اولانف ةيكيلثاكلا ةسيكلا ىلا اعيمج ٠ اوناك امل مهنا ريغ
 نيلسر م ةعي نومزالي مهضعب ذخا : مهسوسإ نايس سس ىلا نيجاتح :

 همساو الوتب ةسينكلا هذه هاك ناكو نادلكلل ينلا ءايعشا رام ةعيب مثريغو
 اولاز امو ٠هيلع اولاوع ام يف ثابثلا ىلع مهعجشيو موب بحري! يشاع سلا
 ٠اددعو ةءاوص اودادزأف هورح ليث اخيم نارطملا رايخا مهلا تغلب ىتح اذه لع

 هبكر يدلا وفعلا ىلا هب توريشيو ثيلبطلا لدب كلذ اوملست ةرطاسنلا نا هل ليقو
 حييبسملا كيببلا



١ 1 
 ووتا التل هك سان زج اجل اح تس هرجع قس اش زها ا ال تا روس ال ا ع دع دعك واع د تمس دع مس عال ٠ اع ١ دا ع سس سس نع ل دع ١ تسمع هم مع هم عع حن دمع تاع جماح 7 هه صعد سع ج مسام ع هه هلا

 كابا واجعل
 22200100 اجلا افي ا يوك ليتل عبر ار 1 ركل

 ىىذخ توم ةريقح ةسك هاراطعا-انلع بعشلا هداشرا-ءاس هاخسب هتاجن

 سقلا ىده - باشلا ةراشب نم لصوملاب هه رو ٠.٠ ًاصاصق

 ليئاخيم ديسلا برط -نادلكلا ةسينك ىلا نيدعملا ددرت -ايركز

 م دتعملا ىلا ليا دس رش ةزن اوم 7 ١٠١م كلذب

 دادضالا بضغ -لصوملاو ٌسوقرف يي قف نسمح | 9

 راش 007 ا فاعلا اي از شفقلا بره

 ةعرسا ٠١ ةيمور ىلا ادتهالا رابخا

 نيدعملا

 د د

)ٍ 
 لصوملاو روث ناي رس ليئاخيم نار طملا تيص مهب لصتا نيذلا ةلمج 11

 نك يذلا ميلسلا ميلعتلا ريم نم نيا كلذ 2 قاب ناك ام م ىلع هميلعت قبطناف

 نال ولو ل ايل كنب ركرتا لقا نواوألا نوانسرمل

 ادارفا اوناك امناو ةيكيلثاك ةفئاط ءاشنا نم اونكمتي مل ماكحلاو ءاسؤرلا تر

 ف 1201 ةيشيوختب شوق ثا ف ترهظ ىتح ةلاحلا هذه ىلع اومادو ٠ نيرتتسم

 50 انرشا 5 منك تقلتامإب 06 0 0 : دلو م داعب و * نيدتب وم :

 شعل نبا انحوي سلا ها بتاكلا لا نم ءامقنالا نم نه مهلا مفنا م

 سوسف 4 مهفا ِ أم ىلع مثربضب ب تبحجاو:نيدتب ا كل أول نيس اذه 0 0 ٠

 سوق رف راوجي يتلا سا رق سلسف اهيف ضوافو م ديفع صحفمف ' ةيرعلا
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 دئاقع مالكلا ىلجي هل حرشف نيلسرملا يمسي ر راعسن ةعدب اور دق اهلها ناكو

 باصاف ةنهازلا ق احلا ط قابطنالا ةياغ قيطنت اهنا هل نيبو ةكل داكلا ةعببلا

 عمو نابل هب ىلا يذلا ا 5 اعتلا 9 ىلع هلباقف ٠ هبلق ثيدحلا

 ملا الفلل ملصت ال ناي رسلا ةديقع نا نقيتف ريب نب قحتما نايرفلل باثك

 ٠ هريخ عاذو نيدتملا ىلا مقتناف هميلعت اولبقي و ينامورلا ريحلا ةسائرأ اوعضخ

 0 ط مبملكف ٠ ميسم نيد نه قرم هناك نيغس 1 هنومولي هيلا سوسقلا لبقأف

 ىلا 5250 لاب 5 مونم هئفو ٠ ةريح ف مهعقواو مهككبا ىتح نأشلا اذه ف

 .لر» قرع سيسقفلا وه تا: لعق ة هر.خنأو هيلا هاعدتساف لصوملا مباح

 يعسبو 0 ةئامسمح هدلجو نجلا ىلا هلسرا مث ٠ ىتيرق بعش قرفو هنيد

 هقلطاو شرغ ةئامسم- همرغو هتيلل- فصن قلحي رما ةيقاعيلا لصوملا سوينق

 ةحاسيف ليجنالا 0 بصني ناكف تفعاضت انحوي س#قلا ةءارح نا ريغ

 نيدتملا ددع را هدب هعمسمف ةينالع ميوقلا دقتعملا ىعشلا مع و ةيرقلا

 الو: ايا هب رضو هنحس راف ةيث 1 ىلا هوعقرو دادضالا قنح كلذب

 ىلا نه ئواعما ةفورعم تايرثملا ءاسنلا نم ثالث هيلع تقفش ةيرقلا ىلا هربخ غلب

 مك احلا نم نسمتلاو "نلاومأب هندتفاو ٠ ناشوشو ىرصمو ميرع نو مويلا

 سرج أم عوف احكذم يمعأف هب رماو نهايلف هيف ىلصي الحم هيطعب نا
 ضار نوجرخ اوناكف ._ءشلا ظعول ًةايسو لحلا كلذ ذختاو احرف ًارفاظ مجرف
 اوشو فصنو ةئس دعبو مهظمف 2 فعاضت دادضأالا سوسملا كلذ نسبا هنع

 تان..للا بولق هللا كر كلذ دنعو٠ همسج مشت 8 سف أضيا هب

 لع ة هريعص ةعبن يلمعأف لا | ٠ راد لب هصياخل ف ناهسف ةقفلا ىلا نها أم وملا



 لينا

 ديسلاناك و ٠رخالا ايليا نابرلل املس ىتح انامز اهدلقتف )١( ريدلا كالما ةبقارم
 ابقتعل لامتسالل 0 ةسلا عمجج دق ر للا ةسافرا ادم يف هللاركش

 ىخق الف ٠ شرغ ةئاّمس هامان ىرلل اهريغ سلا امتضف ةعق ىلا “ مطاولاب 1 حاف

 هللادبع ير واو : رب دلا ةسائر لوو انارطم ينيدرام ليئاخيم ير وأ ميق

 وك ذملا يروخلا ناك اهئيب 177+ ةنس نم موي تاذو ٠ كالمالا لع 7

 خلا ءاع. : "زيدلا قازرا ةليرزش ةمعط دارطؤب هدتعو دشرلا نقف لقو: ىمحم نآتبم

 امهيلع دارموب ضرعف ناينورأملا زبك رس يرولاو سنوم هللادبع يروخلا ريدلا

 امعسي مل امهنال ايبأف ٠ هللاركش نارطلل ءازبإ ةداهش ضيرملا ناسل نع ابتكي.نا
 ةسائرلا نع ينادرام ليئاخيم نارطملا :عامل هنا م ٠ ليصالا نم مالكلا اذه

 ةروصب اكص بتكو ٠ انارظم زابخ سجرج يروخلا ةماسر يف ىعس هتخوخيشل
 ٠ هدعب نم 5-5 ديدجلا نارطملا اذهماقي ناب ١/1/4 ةنس زوم ه ىف كلذو ةيصو

 ةنوزحلا مالا ريد يف انايحاو ريدلا يف ىمدق فسوي ديسلا ةماقا تناك كاذ ذاو

 ةسائرلا ىف ايليا نابرلا هفلخ اخ طق وارطلل قرا ١ حبصم قوز

 اذه وخا يمدق نوطنا ريدلا ىف ناك كاذذاو ٠ يسدق فسوب ياما

 نأ: فسيوي انارطملا ؟ارضا يدلل ناعسا ممجي ائاغ ايليا نابرلا ! ناك نيبف !نارطملا

 ناب رلا ركنا هن هيلاط الف : ايليا ناب رلل هلمس هذخا دق هللاركش ناز املا ناكلام لكم

 اهملست شرغ ةئافاعب هبلاطي نارطملاناك ذا تأذ ىرج نم عازن ثدحو هاصعو
 لبا اندرب لور ١ رع ج ا نائاكلا#ءافزااندقازيدلا باسم ارك كلدنلل نم

 سدقملا عمجا اهنيءريدلا شاعم شرغ يتئابو في راصم شرغ ةئامسخب هبلاطي

 ١ ةنس لوايا ه - ؟ه ىدع ةفرشلا ريد لئاسر نع 4//!
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 ةنراوملا كري رطب فهسوب 2 ا ديسلا )ّ ادق مارتن * رهس فقسالا تاعوم 37

 ريدلا ىلع ةيالولا قحيف نارطلل ايضقف ٠ مورلا ىلع روص نارطم لضاف ليئاخيمو

 مياستلا 7 عوضخلاب نايرلا لعو' ةفاك ناي سلا ربدم وه عمجلا ميسارم بجوم هنال

 ليئاخيم ديسلا بتك ىتح تاونس ثالث عازنلا لاطو ٠ ةقرو يف امهكح انودو

 فرصت ف د مورلا كر رطبا ىلا 1000 نرحل 6. ميراتب ةورج

 منيب ىقليو هناكسو ريدلا هسفنب بقاري نا هتطبغ نم سمتلي و ايليا نابرلا

 ةيئاطلا 0 هتانعو همائها ليثاخيم كلا هيلا هحو هه صخا نمو

 ىعسور بد سايلا سقلا هيمور ىلا دفوا هنا : كيلثاكلا نامالاب هراهجا رثا لع

 لح ةيشربا لصفل كياثاكلا ءارغسلا طسوتب ةناتسالا نم نام رف لاصحتساب

 لصحتسي يناثلاو ٠ يب وقعيلا كري رطبلا ةزوح نم اهئارطمو ةيكيلثاكلا ةينايرسلا

 2 22006 ةسكلا بلتسإ هيلع ةكارتملا نويدلا ءافيال ًاغلس ممم عمجي ا

 ديسلا باقل ةيزعتو رورسعوضوم ناكو راعلاب لضافلا سقلا اذه تاعتأ تتاف

 1 دنع ىف ىرتس اة هررح لالا



1 1 

 لالالا نارا[ ىركش امن اهلا عم نويسيسنرفلا نابهرلا اما ٠ ليئاخيم ديسلل

 ةيقفلزاكو يسدق فسوي نارطللا قمي هنأب نوعدي اوناكف ناجرم انح يروخلاو

 ميسأرمب 2 هيلع نوسعي نوسدقلا نايهرأا امسالو ناجرم انحوي يروخلا

 هللا ةعيب يف ةمدق اهنوك عم ةيقوطره دئاوع كلت نا اوعّدا لب ينايرسلا سقطلا

 مسوسقو فئاوطلا ءاسور نم ريثك و سدقملا عم ىلا ىلا ىئوعدلا تءفرف ٠ ةعماجلا

 هلم .كرمو ٠ هضولخو هتريغو هتماقتساب اودهشو ليئاخيم نارطملا نع اوعفاد

 تارا [ةيضرا عد ئاخسي ناولملل اقف نيت ىدللب ل, ابهضو قتلا نشئارملا
 فسوي يروذلا : مثو نايرسلا ةنهك ةعامجو ءاممأب ةليذم 11/5 ةنسزومت ١

 حر واو ىدوم يروخاو يفروالا بوهعإ ير وحاو ن وطنا ير وخاو راح

 نوطنا سقلاو هيلوبتتسا انح سقلاو يلصوملا اي ركز سقلاو زابخ سجرج
 دا سلاززر هوقو اانا اة رن ملك افرح 3 هلازو هواشب»سقل راش لح ةرلقلإو

 ميهارب |سامشلاو هللادبع يجرج سامشلاو يجزاي سجرجسامشلاو يصمح هللارصن

 سايلاو رهاض» سابلاو ؤمرق فسوي و لاتف ليئاربجو هورج ليئاربجو ناحط

 يلصوم نّوطناو راديزس فسؤويو عوشي فسوب و يلوبناتسا هلل ةلعنو هورح

 )١( سوميسان هللارصنو

 يف يسدق فسوي ديسلا ميقي نا متح كلذب يلوسرل يسركلا لع ناالو
 قبت اهاف بلح ادع ام نايرسلا رئاس ناشب هلحنم ينتعيو نانبلب مارفا راهرب

 هردللا ىلا ىمالف تفوز كسلا عجر ب 0 ٠ يعرشلا اًمعاز ليئاخس دس

 0 00 دض هيار تثيل هيمور ىلا رفسلا دصق ناجرم انحوي ىروخلاو
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 ىلا داع كلذ دعبو ماع رشع ةعسن وحن اهيذ ماقاو ونروفيل دصقف رفسلا نعفقوا

 رئاسو نييسدقلا نابهرلا ىلا سدقملا ممجملا كاذ ذا بتكف ٠ةعاطلا مدقو قرشلا
 ٠ ايش اهنم اوبيعي الو هيسارمو ينايرسسلا سقطلا اومرتحم نا نيتاللا نيلسرملا

 ديسلا ةلاسر نم لجخي ل هنا نع الضنف سلك وك كرب كري رطبلا اما
 نيدرام نم ةلاسر يف هنع لقنو ٠ رسخ ام ىلع ًافسأتم ليغ مدتحا ليئاخيم

 يريظن كري رظبب قيلي ال :لاقف ليئاخيم ديسلا نم ماقتنالا ىلع هوحيهشضعبلا نا

 يجنرف كرطب ب صن امل هنأف كرطبلا يمج لثم لمعأسو هنم رغصا وه نم مواقي نا

 م اودابق هئايهرو هئيراطمو وه هنطا ىلا هاقتو هم ةسيكلا طبض باح يف

 لك و هللا : اغراض ني رضاحلا ىلا تفنلاو اذه لاق .رشع ثالث !وناكو نوكلسلا

 يعسا مظعتي و يتيص ميذي اذكه سيلا ٠ ماد اذه مكل لوقا تنك اما مكيلع

 7 ىلع جنرفلا يلوتسي نا ءارذملا تس نم بالا لاق : لوقت م مهن اولاق

 هبعشو هسريلقاو نارطملا لتقاو فناو ”يمع ريظن بلح ىلا بهذا يك اما ب 5

 ٠6 مغرلا مارفا رام ريد رايخا نم ةعل 0 نا انبه انب ردجيو )١(

 سجرج يروخلا : هورج هللاركشنارطملا دهع ل عريدلا كلذ يفناك هنا : لوقنف
 انهاك 00 وك ذملا نارطملا نكو زابخ ٠ يروخلاو ينادرام ليئاذم يروخلاو

 دقتعملا ىلا هلحتسا كثيسذلا ايليا يروخلاو هللادبع يروخلاو هللا جرف

 للا لبتقاو نارفعزلا ريد يف ناك موي هورج ليئاخيم نرارطملا ىيلثاكلا

 هالوو 20 ىسدف فسوب ديلا هماقا تسرح نانا ىلا هرهس ئدل باجي

 ةفرشلا ريدل قودنص يف قاروانع ١
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 نم هنولهج أم هسفنب مهملعي و رابكل 3 الوا نايبصلا : ًافوفص مهغصيف ٠ ديعلاو

 كنف ,٠ ةيال ةبلم اوامعإ نا قميكلا وماي مث ٠ ةينيدلا ضئارفلاو ناميالا روما

 ٠ ميسملا لوح هراغصو يِيْنا رسالا ب ءشلا عاّمجاب ءيش هبشا عاتجالا كإذةئيه

 لك دارفا عمجي ذا اهقح ىلع ةيرونلا اهل لاقي يتلا ةيوعارلا ةرايزلا يدوي ناكو

 لوانتلاو فارثعالا لع مهضرحي و مدشريف ةنبكلا نم نينثا ةقفرب اهدقتفي ةلئاع

 ىلا لقتني و هرتفد يف مهءامسا بتكي مث (1) هل فارتعالا نومدي نم ىلع مهلديو
 ٠ مهريغ ةرايز

 ةمايس تراصو 11774 ةنس وحن ىفوت دفق هورج تاكمش ناطلا ناكر

 ىكيلثاكلاح اجلا رابخا هيلا تلصتاف ٠ نانبلب ممقملايسدق فسوي ديسلاىلا ةفئاطلا

 ضعب ريخلا ودع كارح هلوصو ىدلو 1775 ةنس راذا رهش يف اهيلا مدقف بلحي

 باحل يعرشلا نرارظملا هناب يادي نا روكذملا ديسلل اوسوسوف نيدسفلل

 ىلا ناجرم انح يروا هريصنب و هب بصعتلا حور غلبو ليئاخيم نارطملا نود

 ا لا هل سل هن نك كتلا و لب اف نازل نا نكي اذ6 مب

 سمج كلذ نم ثدح (؟) هبلق يف لازي ال موصرب نا لوقي مهضعب ناك لب

 ١ هلئاسر لج نع ١ ةنس ناريزح 5/ا/ا١|

 ةنس با ؟ خيراثب ليئاخ نارطملا اهبفك ةلاسر نم ةذبن لقنن نا انبه انب ردي ؟

 هيسروملا هب ةمهتا امهسفن ءيربد ىكل هيموزب راجح سويسونوي د يروم هليكو ىلا 7
 باكا دي ةديكلا ىف يا تتسم دخ لإ :. لأق امه رتغو :قدق: نفس وي" دييبسلاو .ناوبرم اح

 ريغب ةمدخلا هذهب اكلاس تررقتساو انوقايد م (ينوناق بهار ترص م ةنس ةرشع عبرا يرمك
 يتماسر دعب و ائهاك مسترا نا تيضترا ىلك مازتلاب و «نيرشعلاو ةسداسلا ةنسلا ىلا مول

 باب رأ نم موب نيعب را وحن تكي ةسئكلا نا ىتح ةميظع تادابطضا ينثباصا 05



 ضر

 سوت ر سويطانغا نارطملاو نوبلم كلاو نويشوكلا قولسوملا ايل شار ريغك

 قحي ةيبلحلا ةيعرلا هي فرصتلا نا نولوقي اوناكف بعشلا مومعو سوريلقالاو

 مهارد اهاجال تفلكت نا دعب ةسيدكلا تحتتف مرككا يدلاو يعسو هللا ةنوعمم !ريخاو نويدلا
 كواسو يريبدت نع ةئيكلاو ىعشلا رطن الو + اينيناع ىلا ةريخكلا باعتالا ادع ةرئاو
 كري رطبلل اًضرع اوررحو ةسنكلل اسيئر ينوبختتا ةقطارطلاو ”رويكيلثاكلا يا 0

 يتاذ تهركا روهمجلا ريخ لجالو مهجر ط لوبقب روك ذملا ينمزلاف كلذ هئم نوبلطي يكيتارالا
 تفقث ةدملا هذه يفو ةسبدكلا لع ًاسأرتمو ائهاك فصنو نيئس عبص تررتساو لوبقلا ىلع

 ينريصو هيلا ينرضحاف كري رطبلا لسرا ُث ادج ةربتعم ةسسنكلا روما نم ةريثك ءايشا
 دحاو مفبو نوكلناكلاو ةقطارالا بعشلا عمشجا هدم دعبو سوكسبا يروخ ع اروخ

 نا ةجاحلب هنم نوبلطي هيف يبوقعيلا كري رطبلا ىلا هولسراو عيمجا نم امم ًاضرع اوررح

 حاحلال نكلو | لك تييبا مهبلط كريرطبلا 0 ضرع الف ٠ بلح يسرك لع انارطم ينعارب

 ينلا ةسائرلا لق نم وجنال يدوهحم لك تلذبف يتماسر ىلع ةفقاسالا عيمح قفتا بعشلا

 تاجردلا لك تمدخ نا دعب مهتبغرل ناعذالاب ينوبصغ حاحلالاب مهنكلو اهل هوفكب تس
 سيئر ينماقا بلح ىلع انارطم كرطبلا ينممنر نرا دعبو ٠ نيناوقلا بجومب ةربتعم ةمدخ
 ددصو كبنلاو صمحو هامحو سلبارط كدي تحن لعجو هدي نم دنس بجومب ةفقاسا

 نايلا رام ريد مث ةينرطم يمرك وه يذلا يشبحلا ىسوم رام ريد متامالايا عيمجو نيتي رقلاو
 هس دلو يكيتارالا كريرطبلا ىدل انرابتعا رادقم وه اذبف ٠ ةينارطم ىسرك ًاضياوه يذلا

 ناميالاب اراهج يفارتعاو فرطلا اذه ىلايروضح لبق يننا لب طقف اذه سبلو انبعش عينج
 نا داراو ميلشروا ةينارطم حاملاب ”يلعضرعا روك ذملا كري رطبلا دنع تنك انيح ىكيلثاكلا

 فرشأا هب 0 ضرم هدنع تك الو ٠ اذه نم انش لبقا ف اةيلثاج يا اناي رفم يف ريصب

 هذه عيمج ”تضفرف ةِك ريرطبلل يلوبختنا دحاو مفبو ًاعيمج ةفقاسالا عمت جاف توملا ع

 ديطولا يتايتشاو يتبغر لجال اهلك اما ةعوضوم تناك يلا تاماركلا هذه تلذرو ءايشالا
 نيدسلايف هديطوتو هسسأتب تدهتجا تك دق يذلا سدقملا ييلئاكلا نامالاب داحتالا ىلا
 ش ( ةفرشلا ريد تال عجار ) ملا ٠٠٠ ةمدقتمل
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 جنرفلا نم ةيلعلا ةلودلا زازثعلا اوفرع مهنا كالذو ٠ انل مهتوادعو مهضغب ىوس

 دوطعلا ميشو مك انياع اًربضغ اوحيني 3 هب انوبقلف : يب رلا يندملا ىنعلاب معلا !

 « رصيقل ةي زجلا ىلععت نا عني اذه نا نيلئاق حيسلاب الق

 ىلوالا عم هاج ةنالإ هاثأ| لبقن اننا انا 0 م رورغملا د اومهفت نأ كي رب : 91

 اذا 5 ل ول بح !| عمجتا تبثي عماجما كلت مم أع ناكل امنا ٠ عش

 . اهديكي لب كلت ضقني ام هيف سيل هنال هدعب يتلا عماجلل لبقن هعمو أضيا هلبق
 ذنم تناك ىتلا ةيحلالا : نيتعيبطلاب لوقلاو ينامورلا ربحلا ةسائر اماو أشلاث

 ٠ بتك نال نيتيضقلا لبقنف : دسجت | هل نبالا اهذختا ىتلا ةيناسنالاو : لزالا

 يلعت بسح اهديؤتو ال دهشت نيثدحملا ءارآ نم ةملاسلا ةميدقلا انتفئاط

 ٠ ةعماجلا ةسنكلا

 هوب وأج : هيد ( ريغ ) بلق ليئاخيم نارطملا نا دحا لاق اذاف هيلعو

 ًاسايش 0 هيلعو يلوسرأا نامالا اذه قر رتو عن روك ذملا نارطملا نا

 اما نع سلفا ريغل ا م ينال ٠ كومو انخااضيا هيلو اناا طمو ايعاكو

 قافشلا دهعل نيقباسلا انعنكاط ةنفالم ناعما نع 0 رابطالا هلسرو حيسملا

 رشن 1776 ةنس يناثلا نوناك ؟ خيراتب ةلاسرلا هذه تبتكالف ٠١

 ربخ لصو ثيح قشمدو اهرلاو لصوملاو نيدرامو بلح يف اهخسن نارطملا

 الو ةيكياكلا فئاوللا ثا عم ةدوم يف بلح ليئاخيم نارمعلا ثبلو
 نرخ ةدي رف ةريغب اهقح لع اهمسقي هّتعم سوط ّط اصيرح ناكو ١ مورلا أمس

 ةفرشلا يث قاروالا نيب ةنوزخم ةخسن نع |
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 نا م ذي وهو اهتاقوا يفتاولصلا ةيقب و ليالا ةالصةوالتل ربسلا لع سريلقالا

 اهلعت كلذو ٠ ظعولا نم غرف الك ةالصال هذيمالتب درفني ناك اضيا عوسي برلا
 ةحبستلا دعب ىلا ةولصلا ىلا هئيمم رخئوي نم نا هتنهك لع تحت *«ةلافجتل

 لصتملا ينايرسلا سقطلل ةنايصو )١( ٠ مويلا كلذ ىف سادقلا نم نمي ارح

 ,هاكلا هولي نأ سي 7 لك خاستتساب ا ريبغتلا نه لسبرلا ىلا هدهع

 ممجلا ىلع هضرعو نامزلا رم ىلع هب لمعي ا وتسد ىقبب كل سادقلا يف سامشلاو

 دحالا مايا نانموملا 5 ليث خيم نارطملا نأك اذه أدع أمو 0 عيلعال سدقملا

 ىلا__لاففلا ريطا اذه هب كش امانه 5 نت .ةبئايرسلا هئاونلا ظفط ادخل ١

 انح يروخلا كالذك ىمسيو ) ناجرم انحوي يروحلا فلصت نمعمحملا سيئر لانيدركلا
 : يثأي ام 'بتكف ةسدقملا دئاوعلاب فختساف هيعار لع رسج يذلا هتنبك دحا ( هاش دار

 ةرارملاو "لحلا ةحتفسا نع زمر ىثو ساكلا مس ةجنفسالا لاعتسا لطب ( الوا)
 ممسر نم لراكو سادق لكأ تيلبطلا عضوب فخشسا ( [يناث ) اهضوع ةناتك لعجَو

 ظشكي ( ابار ) هريخيتو فقسالا دي ليبقث نم منتما ( اًهلاث ) سواردنا كري رطبلا
 يضع لا كرب مكريال ( اسماخ ) اهنم عوبطملا فصنلا لع سدقبو ةنابرقلا

 ىلصي و يشي وهو نيبصخنم يبصن نحن ( امداس ١ ريع ةدحاو 087 لب ضرفلا ةولص

 موص نا ىدان ( منماث ) ضرفلا ةوالثب نوءزتليال نينوقايدلا نا لع ( اعباس ) ككتيف
 اهدعبنيذلاو سرطب و سواردنا نيب وابوطلا دبع ذنم [ظوفحم ناك دقو ب جاو ريغ ىوثي

 ديسلا لع راشا هترضحو لاشلا نم اندنعنوكي فقسالا هسبلي يذلا يكسالا نا( انسان“)
 فقسالل ةلدبلا ستجنم اندنع ةفدصملا ن ا أرشاع ) ريرحلا نم هذختي نايسدق فسوي

 لع ( رشع يداح ) ضيا نيجوزتلل نوكت نا ديري هترضحو هكسنل لوتبلا يروفلل اهب حمو
 زومت !؟--١؟ددع ةفرشلا ريد لت نع ءائسقطل افالخ نوريملاب تونركلل ححترتملا نهدي نا

 ١ الالال ةنس ؟© ددعو ١١الال"هنش ١١7 زدغو

 لحي ةيالقلا ةبتكم يف ةظوفحم باتكلا اذه ةجسن *؟
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 نايعاو يتفملاو فيا اودصقو 4 ةنر اوملاو نمرالاو مور , | نم هنوكاناكلا ك فلاذكا

 قلقلاثادحا 0 ل ال هنا دا هر عم ىلا اعل راع لا ه :اعا رثعلا اويلطو نيحلتنملا

 ىقطصم , مادق ةكملا يف ررعي نا هلم طللا ًرطضاف 9 ماوس ىلا اوياحاف يدعتلاو

 ىلع اقلطم اليكو هورج ليئاخيم ناراعملا ماقا دق / ذلبلا نزايعاو ئضاقلا

 ه أوعفدي أ ا وهر ءلا ااهف ة ةقمسو بععشلا ص داو ز مفاقواو 9

 ىظعاو سدقلا .:رارطل اشر نيعشو.ةلشمحاو هيرون. نشرغ ةيامسمح ةنس لك

 (١الاله ةيحبسم ) ١19 ةئئم:ةثناثلا دام 5١'ىف ًاعرش امالعا ىضاقلا

 مدنو الا اهرلا ىلا لصوام هنا ريغكلذ ءارج نم ةلئاط رئاسخ نييكيلثاكلا 8

 هعابت ىمسو ىتشلا اخيم هاعسو ليئاخيم نارطملا ىلع مرحلا قلطاف ررقام ص

 يلستلاب كلذ ليئاخيم ديسلا لبقف تايشربالا ميج يف كلذ عاذاو ٠ اجنرف

 سما ةففصب من دزأم 9 ا دليم

 ك5

 هة>اس يربيل تاهجلا ىن نييكيلثاكلا نافل ل 5 أسر َر سل نا ىأر خامل

 : فرصتب هلاسرلا ةخسن كّلاو ءارتفالا نم هعشو

 نيلئاق انسب ما اوذذا سانلا ضعب ناانغلب دقف دعب اما» ٠

 اوعع” 4 لذ جذسلا مثوتي الملَذ ٠ هناياربغو ا ف راص ليئاخيم نارطملا ن

 حضفن ىرا بجاولا نم انيأر بلاثلا نوكراشنف مجنم ربكأالا نم مالكلا اذه

 هضئاصخي هبشتو ايزت اذا هريغ ىلا ناسنالا سستتي 5 لوقتف لوالا يرتفملا

 انعبت الو. هطينربلا سبل اندإ#ث الف جنرغلا ءايزاب يزتن لاننا لااو :هدئاوعو

 / و دنع 30 هتئيه 2! قاب ليئاخيم نارطملا امناو : مهسوفط الو مدا وع

 نا لع ٠ ناصعقن الو ةدايز الب تناك كشناب ار الك انيتكو انتغاو انسقط لذي
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 كذيعا انا مهوقب لفطلا نوذمسي مث : ريما ىلعنحنو ريطفلا ىلع نوسّدقب جنرفلا

 هب هنهدن نحنو سدقملا تيزلاب دمملا نونهدي ال مث : نالف ذمعي انلوقب نحنو

 نم ةرسع ةناثلا ةنسلاوحن تيا رس نيمعملا نوح 3
 دب ايلاع نحنو هرم

 «نيمدقلا ىتح هرئتست ةليوط اندنعو ندبلا طغت ال مثدنعس اّدقلا ةلح ٠ ذاهلا

 رشع دحأ أئياسح قبيسإ مهباسح * يقل نحنو سادقلا كو يكسالا نوعزند م

 ءارذعلا رمل ماركا تبسلا موي كاسما مهدنع ٠ مدقلا قسنلا ىلع انباسحو موي

 موصلا ءيىدتب م نايرسلا دايعا نع فلتخ جنرفلا دايعا 4 ءاعب رالا اندنعو

 هيلا وح فرعت الل 0 ءاعب والا مول مثدنعو نينثالا 2 انردء ريكلا

 ضرفلا ةالص ٠ ىونين موص يا هثوعابلا موص نوفرعي ال جنرفلا نا ام ةعبرالا
 اينرذ انيس ىلع هلك ماندض لنرا لصاخلاو ١ رخآ عون مثدنعو عون اندنع

 اهيلا يمتنت دوهيلاو ىراصنلا نم ىتش بهاذم نا لوقت دقتعملا ىلا ًارظنو

 فوقسلاو هيللاو زيلكتالاو كنلعلا دالبفيس مهو جنرف مسأب مهلك ةمج بوعش

 03 نم ةقتشم جئرف 4 نأ عم : و كرغدو لاقتربلاو سين ومو: امسوربف

 نم نمرالاو ىلمورلا نم مررلاو اي 0 ا نايرش ةلك ناذك اجو

 ؟ أحنرف انبيقلتب انوبسن فئاوطلا هذه نم ةيا ىلا ىرتايف ٠ةينمرا

 7 دقل : . 2 ينوديقلالا م انوبقل قل جر 0 غم ماب انيقلت ناكاذا اما

 0 اذه ءأبأ 0 يوك يفاق ءويلا ال لاقيو ءور 1 ْف

 8 ةدسلنلا ءط باس ف ١ ابانلا باونز ريغ جنرفلا 0 معي يقل قوص أو مورأا

١ 
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 عم هداحتا رابخا اهيف اوعفر مهلا راشملا ءاسورلا نم بتك عم يلوسرلا يم موكل

 رطسو ٠ كيلثاكلا ناي رسلا لع بلح ةينارطميف هدب الل ينامورلا ىمركلا

 12 ظيزاتر كلاذو ةيامورلا ةدشلل هعوضخ نأشب (دباتك ضيا ليئاخيع نارطلا
 ل عم نمر اش ولودد متسادق دلو نرا : لاق هيفو ١ا/ا/ه ةنس يناثلا نوناك

 ةعيبلاب هداحتا نالعال ةقئافلا ةيلالا ةمعنلا هتكرح دق ٠١ ٠ بلح يف ينايرسلا
 م ايلف طاخإلالاو , سادتملا ١ ىللناكلا | كنلرامالا | قانجعاو .ةئم احلا: ةدلاولا

 اول نال ف اما دنمملا . فراك ذلا ينامورلا كيس ك
 لع )١( يدلاور راد يف ممقم هلا نا رمالا اذه نالتعا ىلع هتمعنب ىلاعت

 ؤمض دييأتو ةرهاطلا كتكرب باهياو 01 نالتعا ديطو لماب ًارظتنم دارفنا

 رسول ندل نم ةيربلا ةأربلا هتدرو ةديدمه ريغ ةدم دعبو « مراظنا لومشب

 الي كياور سدير نم تثك أابعمو ١الالد ةنس ناريزح ؟ يف امض راتو سداسلا

 نايا ا در لتعالا اريل هللا تك اهلا نو
 كلذ لع راونالا ابا برلا انركشو كناها روتسدبو كتلاسرب انحرف دل »

 لئسرلاب نعد. كك تيعد كلنا لع ىبوطلا كيطعنو ايحور كخلاصنو كلبقنف

 « ةسدقملا ةعيبلا ناك را نم انكر مهريظن تيعضاف اوعضخ اك تءعضخو

 اذ نمو 57 ائاخو ردص سيلصو ةيريح ةاح هيلا لسرا هنا م

 اليكو سدقملا عمجلا ناجرت راج سويسونويد سقلا ليئاخيم ديسلا ماقا نيملا

 هيلا هلسرا كصب كلذو هيمور يف هذع

 - بح ب تيوس لل

 الحب كتملفلا ةيلصنق نامحترت ةفيظو لع الصاج هّها ةمعن سايشلا هدلاو ناك 3



 ام

 فلانا لصقلا

 هنالعا 2 هيلع كيلثاكلا باصتعا تك“ باح ىلا همودق بِ كري رطبلا ء:ايتسا 00

 مرخلا هد ء«عازادب (ئاخ هةدوع ةملا ماما منان ليئاخيم دسلا دبات ارغو

 0 هلأ ديئفتلاةروص --ليئازي دحلا دياقتا٠ ” ليئازي ديسلا لع

 عمجلا خيب وت - لاهجلا ملعتو سقطلا بتكب هءوانتعا
 هماصخ - لاح ىلأ همو دق -ىبمدق فسوي ديسلل

 نيميثما رابخا ٠١١ كري رطبلا ةيجمه
 مغرلا مارفا رام ريدب

 نارطملا ناب ربخلا هغلب امدنمف ثلاثلا سئكروك كريرطبلا اما
 افوفحم بلح ىلا عراسو ابضغ رعتسا بعشلا هعبتو ىيلثاكلا نامالاب رهجا
 كف امهب لكتيو ةيعرلاو يعا را نم مهتني نا اع تاهو نر ن م للا

 كلاواالاله كيس رايا 0 ف مقاولا 525 ةعجلا مويأهي لا هلوخد ناكو لكتلا

 سوي انأب الا ىلا !انالة هن ناري رح 6 َْف ددصلا اذه ليا حمم كيلا 3 تككاأم

 كري رطبلا نا ثيحانب قحل دق ها تف انك يذلا دابامضالا نا » لاق سداسلا
 نا داراو نييكيلتاكلا نم ةسئكلا طبضو سلح ةنيدم ىلا ىتا دق بوق

 الو(١1) مكاو س سككو ميبلع ىككشاو ١ ةالصلا ِق هيدا جلا هر

 نايرسلا عم هيلع بصتعا مت (؟) ةمج رئاسخ كلذ انغلك دقو ٠ نيفغتم نولاثب

 اوحيبف موصرب موصرب نوحيصي وةقزالا يف هءارو نوفوطي اوناك نايبصلا نا لق ١

 © رف تراص دق ب لاح تالكن أك لوقي هتيشاح ىلا تفتلاف حبنت تذخاو بالكلا هيلع

 ةفرشلا ريد ةصاخ هبيتاكم لج نع ؟



 انه 5
 1190101901611 15971025 1 1 اق 1 ا 2 ل 1 مج وت جن كت  قح اذ ق1 صن مج نداو# 21م تكن# انعم ا هن ١ دعا هم سل مج عدد همدوما تدممج# دمج دوو 1و هجوم جرو روج سحت دمحم وم هجم نأ مج عتاب صسمتا مسعف
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 0 قافشالاو قفولا د 7 كيل 0 5 0 |( ١ 1 بعشأاو ةيياسسلا

 5 لج 0 هعانتا لع هدحنو قافتالا كتالَد ديبأت ف هعانقال هيعاسو كدي

 يسدق فسوب نارطملا ىلا نك نيكيلثاكلا ناف أ ده أدع أمو 00

 نكمتيال هنا : مهاجاف منووس ربديل سلح ىلا هنومدقتسي نانبل يف نآكو

 نم هنوساقيام ص 0 مف نابو و نيته ار بخ ص متأبل لعب ايلا مهلار يصملا 0

 دئاوع اولطبي و مهسقط : اوظفاحي نا تن يصو مث ٠ لهاجلا كريرطبلا
 مالكلا كي « يمد. ساك » مبظفل لثم ةنراوملا سقط نع مهضعب اهثدحتسا

 ٠ عج ةفئاعلل 8 هآيا مثذاختاو ومسل بت طل ديعتلا ىلع مهثحو ' ىره 3

 ءانب ليمكتا ف سا مهيلا بلطو ليما 0 < وهو هتلاسر متخ مث

 نه مهلا دفوأ هنأ 3 ىر حا ةلاسكو شو ١ معر ا مارفا رام ريد حبذمو ةعب

 قدزلا نوعمجيو هتحاح يف نورظني : مثاسع زابخ ريا رح سلا مارفا ناهد

 نومزتلياوناك ىتلاةيرونلا ادعام اهرع نري هل اوم ٠ هل ةيوبالا قوقملا ىا

 قيض يف مهنا اورذتعاو سدقلا نارطلو ةنسلك كرب رطبلل نوملي امو هل اهئاداب

 0 ةلاسر 0 ديلا 3 َتفاو القا ىلع لاوحالا 0 اهفو

 لاندركلا عيقوتب.رشع ع عبارلا سه ها 0[]) نه 1 0 لاو ةنابرسلاب ةعوبطظم

 رابجالا ىلع 4ص رج 100 | 7” 4 حر 9 7 نسكت ل نلت كا

 5153 3909 27 2 11-315 1538 لاا 2 106 ا ا 2 01ج ا كهل ا اا 110517 ا 2 ا كل او ا د ا  سسمس هن ع ل سمسم وحس اق ع 1 حمل < ع دج دهم انج ص ع نعتمل دعه

 سقلا "دج هيام :ةلاغل اى نيعقوملا دحا ثيح ةفرشلا ريد ةن 010 |

 موهلا ينوراملا 001

 ةفرشلا ريد ةبغكم يف ىتش خسن ةلاسرلا هذه نم ؟
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 نيتعيبطلاو ينامورلا ربخلا ةسائر تابثا يف ةحب رص تانيب اهيفو ةيكيلثاكلا ةنايدلا

 : والا ن رمال سموطل ايفاو اح 9 مظعالا ربملا اهيف جرداو حيسملا ديسلا يف

 توصب يال فدع يود هددت عما ف سرا كلذ يق رقالو : مسيعصلا

 نوأل م سر طب ملكت دقل ٠ لسا تاو ء ءابالا ١ ٠ .نراعما وفه اذه : نيلئاق دحأو

 ريذلا دم عمتحو ٠ ررطملا تانثا 2 7-0 رشع عل لقا ةلاسر ف ناديي

 5 بس هنن وح يمال ةسنكلا . أودع أم اذ رثبلا ةعامج ص دوعل ىذلا

 ليئاخيم كببلا 7 58 وك - رعب 3 نىنوسم ا 31 الذ حيسما

 رم هناصو | ل نار طملا محل ل 3 00 كدالحلاب هدعوتو اني 3

 بناح ىآ تار 1 نارف مع ا م رآر ملا ىلا لس هل فو كري رطبلا دئاكم

 ىلا عرف ا ا/ا/4 ك1 نون لارا 0 اكو .١

 نيلسرملاو سوريلقالا عم اهرباكاو ةكلتاكلا فئاوطلا ءاساؤرو سعشلا هنا

 ناعأ اهيلع علطا و مظعالا ربا ةلاسر نع ثححلا راد املو ٠ نييشوبكلا اهسالو

 هيلع يدعتب القا بعشلا ةمالس ىلع ًاصرح هنكلو ينامو ١ يسرك عوضخلا
 ىرحو :ةسيكلا لحدي نا نود الوا هيبأ تست 5 كاضار هاا كريرطبلا

 ديسلا روضحي ١7175 ةنس لوالا نوناك ١5 يف ةياب رالا نائالا ةروصب هرارقا

 فسوي ديسلا نع ليكولا ناكذا مورلا نارطم عوبرج وأ سوب رك سوبطانغا
 اهريغو نييشوبكلا سيئر نولعنا بالاو كيلثاكلا نايرسلا ةفئاطل ربدملا يسدق

 ىلا هناما هروص كفوا ةاغحلا دعبو نوطنا بالا ميز ماعلا فارتعالا فرتعاو
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 هباعصا ضعب نم ةايح ةيوقعيلا ىلا دتراو

 ناميالا راهجا يف لهاتلا نم ةدئاف ال نا ليئاخيم نارطملا ىار الو

 1 ا ل ير زك رف فاحت نود داهج ال نو ىدلتكلا

 هحلدف ةسمامشلاو سوسقلانم هتقث ىلها هيلا ممجو لام ادلوم ناك هنال ةيده هل
 دعب نيدرام ىلا 1775 ةنس هجوتف ةيغبلا لينل اهذاخما يغبني ىلا لئاسولا ىلع

 00 زر در ع انا راه نكيحل نب تتتنويت ىروخلا كفن نأ

 تضر" دق ةكللتاكلا دئاوعلا نا هل م رصيو كرب , رطبلا لماجي قفط نارفعزلا

 هتعاط نوذبنو 0 مهتمواقم ىلا هريغ وا وه دمع اذاف نييبلحلا لوقع يف

 لب ٍفايرسا سقطلا يسارع الو ناميالا را ال دئاوعلا كلت نا نع الضف

 ذخاف ٠ 5-5 ةنايدلاب راهحالاب هل 1 نا اسمتلم ةيدملا هس مث ٠ أهدي اوت

 ىلا ةدوعلا هيلع جرحو اي وزنم ريدلاب ةماقالا ىلع اهيدهم ربجاو ةيدهلا كري رطبلا

 همدخي و كري رطبلا راوجي ةلزعلا يف سدقي نينس عبرا نم اوحن "مث ماقاف هتيشربا

 رفن هيلا زاحناف سانلا داشرا هب اد نك و ٠ سلح نم هب ءاج يذلا سامثلا

 0 دا يلصوملا يدنه نابرلا ةصاخم م 0 5 لإ ناهرلا نفو رزلا لهآ

 ةذتشلا مانهب ر رام ريد لع تنك كلذ دعب ا يذلاوهو ١71 ددع تحن

 كريرطبلا فلخ يذلا وهو بلعثلاب فورعملا ينيدراملا عوشل نب ىتم نارطملاو

 "سحا الف ٠ هورج ليئاخم ديسلل 9 ىو ةيعرش ريغ ةف١ل كس

 يف هجزيل ملاحلا ىلا هفرصي نا كشواو بضغو درح نارطملا لمعب كري رطبلا

 هيلع ىشخي ناكو نسولا ةذل دقف هنا ىتح ًاديدش اغ متغاف بعصلا ةعلقلا نم
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 فعضيو صقني ىرسلا هنيع رون ذخاو ٠ هلقع يف شيووشتلا ن

 ىلا 17275 ةئس بتك لب نارطملا قيضب ثرتكي رف كريرطبلا اما 4

 ل 1 احلا ىلا مهياع ىوكشلا اوعفرف نارطملا راصنا اوهعزي نا ىلحي هئالك

 يروخلا اهسالو ثرباكاو نيبقي رفلا ةنهك ىلع ضبقلا ءاقلاب رما مب احلا نا ىلا رمال
 بئان راح فسوي يروخلاو كريرطبلا يليك و يتكلل ا تفوح قروتلاو ىلا

 ل ةيطاق اوحزف يدصلا فسوب ؛ يرولاو ناماس يروا عم نارلعلا

 حاصلل سانا طوتف : طونقلا ىلا قيضلا يغلب ىتح ةريغك امايا هبف اولظ كلاح

 :ةعجرهبقعتنا تاهيهاخوسر مرْثكا بولقيف زسر دق يكيلئاكلادقتسملانا اولاقو

 بنان فسوي ير 1 عم أةفتاو انحوىمومناير ولا نعذاف ةرئاسكلا وماصتخلا مىلاف

 انح يروخلا بتكلب ةسيكلا يف ةلمج ةالصلاو هيلا اوضنالا لع ليئاخيم نارطملا

 ةيعرش ةجمب اهودياو بعشلاو ةنبكلانم هاراقفرو وه اهيلع مقوو قافتالا ةروص

 اواخدو سدحلا نم زوت ؟ "يناوقلطأف ٠ اهارجابدلبلا نايعادهعتويلاو انميدلرومبو

 نانتالا لع تابثلاو دادولا ظفح لع أضعب مهضعب نيضرح ماع روبحي ةسيكلا

 نلعي نا نيدرام يف كريرطبلا يدل ذئيح نراك يذلا نارطملا ىلا او

 ءالكو متعام نكلو تراك يا نم لجو وأ فوخ نود هكلخكلا 0

 ءاريرطبلا ةيرون عمج انح يروخلا نا ىلع مثدعو اوثكت نا كري رطللا
 ةيسدقلا يناوالا ضعب مثدنع نهرو نيلسملا نم هنادتسا افلم اهلا مضو

 بآ ةرغ خيراتب اودفواف 3 ة:بكلا ةيقب اما ٠ هكري رطب ىلا ًاراف لاملاب فرصناو

 ل ل راع راحل نك ل اي مقوم كري رطبلا ىلا هلا



 ا ءخ

 ؟كلئاكلاءلفاجالا لاب ديار كدت ورب مهناذتجاا ىلإ لئاسولا داق اييلغاوبسلاو

 سراح سو يسون سيلا ودان ار نط فداك
 ةروهشملا مثدايعاتلطباو :تاولصلانم نيمورهغلا ةقئارالا ءامما تعفر ةسنكلا

 نيمورحلا ةقطارالا ءامما ىلع ةماقم تناك يتلا حباذملا نم مروص تمفرو

 بترلا صخمام لكك 0-29 نيمظعم نيسبدق ءامسا ىلع اهتسركو

 ( ةعباتتملا) تاسادقلا ناك ناو ةيدرولا ناك نا يلح ىك اس انتعامح دئاوع نوفرعت نالاو

 نا ةياورولا يف ىنيتس زينل ابل راضوبلاةتةيبكلا دئاومب ةقامتللا)رؤمالا| عيمج ناك ناو

 الو اًئيش مههنم اندرا ام ةيكري رطبلا يف ناك ناو ةيزاي رفملا يف ناك ناو ادةينارطم يف ناك.
 ردقاه ملعو عملت 0 ةميظع هم مانيبحو د,اوعلا هداهم 00 منا بلس ال مهل انلق

 مهسوفن ىوه ىلع اوماق دف ٠٠ اناخا اي نرالاو ةيحيملا فئاوطلا رئاس نم دوهشو دالب

 اوباجو يضاقلاو مهنايعا ؟ ىلا شرق فلاو بلح اشابل شرق فلا اوطعاو بلح اونكاس

 اوامعو .اندحو بلح يف كرطب ٠١ ٠ سيكروك كري رطبلا اذه نم مهل اولاق ءارقفلاو ناسقلا
 نايرسلا ةفئاط ”لك دنع ةمواعم مثرابخا تراصف قرولا اهعسي ام اهانبتك اذا بلح يف ءايشا

 هقفارم مهعم ريصو بلل 6 م اعل نولوقي أوقبو ةب رايثتخالاو ةنيكلاو ني راطملا انيلع أوميقو

 أنحر نا ني رئاح انيقب نحنو ىتش سايكاو اميظع الام مرسخو ةاضقلاو ماكحلاو اشابلا ماما

 قوايمح اننا نب دوام يف ميظع نوعاط راص دق ةنسلا هذه يف هنا اولعا مث ٠ ماصخ ريصيو

 يخا يفوت هتياهن كيو نارفعزلا ريد يف كذيملتو كعناص ىبموم سامشلا انوخا يفوت هئدب
 كىالوا: انهن نمو + :نوعاطلا: لاز زهشا ةعب راو راص نكلو .٠ لصوملا يف ايعشا سايشلا
 فسوي زلازل كدن احاوخو لاديع انح اجاوخو ناحوتو نويكلم ايش متوخا نوكرابملا

 ناهلس اجاوخو سجرج سامث مرهسو انح اجاوخو ليلخ اجاوخو يور قحسا اجاوخو
 نوعمش نارطملا انوخا ًاضياو .كدي نولبقي ةي رايتخالا يأ عم بوقعي سفو عوسل يرو>و
 ةناجورا| ةلبقلا يدم نادلكلا .نارطم وهو

 تببترو سدنوا كراملا خالا ىلا ىمظعلا ةيمور يلا
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 ىرخاتادايعو ةيدرولا ةديس ةدايع 3 تعضوو : ةعماجلا ةعيبلا ةداع سحوم

 عيمج ديعو م لال ددع مه ترو ةذيتاللا ةعيلا نم ةسبتقم

 فتايالاب داحتالا نم عباتتلاب مهبترقا كك كلذ لك فسوي رام ديعو نيسيدقلا
 لصوملاو ركبر ايدو اهرلا ىف يف هنأ صخا ىلا ةتاكملا نم ًاضيارتفي و )١( ىيلثكلا

 قايدشلا ىمسي اهزلا ف هأ قيدص هايلف 3 وقلا نامالا ىلا 0 اهريغو

 يلطرملا داشراب و. .ةمبلعتب اضيأ ىدتعا مث هوذح وذحي ناكو ”ىلصوملا انح

 كدو هللا حتف نب سايلا سلا همسا ركيرايدب ةرايرسلا 56 نم نهاك

 ىلا هوعفرف نيلسملا عم اوقفتاو اوجامو اوجاه دادضالا هب َِ الف 1707٠١ ةنس

 يداو سانلا نم نادتساف هتقاط قوفي اةلبم همر غو هدلجو هسيف دلبلا يلو

 دالبلا ع وس ذخاو ركب رايد رداف نحعسلا نم هجورخ ةءاس نمو ةمارغلا

 ه نكت ديدشلا ءادعلا دعي + نيفلا نم هيلع ىترئام.ءاغال ناسا ممجي

 يذلاوهو ةينادلكلاو ةينايرسلا ةغالا نا حرت ةفيظو دلق نيح ةيءور ىلا لوصولا

 ليئاخيم ديسلا ةرظانم تحن (5) 5/417 ةئس ةناث ينايرسلا مي *الا عبط

 ليئاخيم نار عا ء دق راف ىدصلا يدر 0 افا نارطملا مدق ١الالا ةنسو

 نارطملا روضح أس رزق عه | اناع:افارتعا قرتغاو ىيلثاكلا ناميالاب رقاف

 نرامالا ةروص ءارذعلا ةنوقياو بياصلا دوع ةريخذ ماما ةسكلا يف ليئاخيم

 هدهعب ثكن كبذلا ىلا هتدوع ىدل هنكلو (*) ةقطرحلا نم ”لحلا لانو يكيلثاكلا

 مكو مه ص ةفرشلا ريدب ظوفحلا هينئاكم لج نع ١

 707١| ةبس زوك ١5 ميراثب ةفرم تلا ريد ةنازخ يف ةلاسر نع 5

 ةفرشلا ريد ةنازخ يف ظوفحلا ١الالا ةنس هداقتعا كص نع 0



١54 

 نلذ ل هربنا هوبلط امع 3 دق ائفلاس ناك نأ » : هل لاقام ةلمج ىنف

 تنا تدك اذاف منرف انا انع لاقي نا فاخن انتكس اذاف نحن اماو هل سانلا
 سامشلاوانوخاعجر دقدنا معاو ١ اع لم كفاك مهعدرتال

 لك ىلع انردقيو مورلا كري رطب عم انيو املي قفيارش ظدا لوتس نما انا

 نجر ج انمعناك 5 نيلجر ىلاعلا بابلا ىدل انع انلكو دق اننا كل دكونو *ىش

 0 أما ٠ هيدي نيب رضح نا ليئاخيم نارطملا رما لبال « ربد دق لوالا

 ءاعانتسا + رع رظنلا فرصي نا هيلا اوبلط ه1 لالا انراننق ايكشنلا"ا كو

 ةعي رذكري رطبلا دحي لف را قلمتلا لنك وهو كلبا دانت االكلا هللا قارلفملا

 (1)|ةيقاغلا وس نم ًارذخ هدصقت زاحنال

 نيدرامب يكيلثاكلا ينمرالا يجرمطق ليئارب+سقلا دنع ربع انكري رطب ةطبغ نا ١
 يكيلثاكلا ينمرالا سيئويا تيبترولا ىلا تلافلاسيكروك كريزطبلا اذه امههجو نيئلاَسَر لَ
 تادابعلا بلح ةعامح داما نع ىضاغتي و كيلثاكلل ةدوملاب رخافتي ناك هنا حضتي امهنمو
 روتسدكلذ ديأوي م يكيلثاكلا ناعالا ىلا لب نأك لب ةينامورلا ةءيبلا 3 ا ةيوقتلا

 هماقم ّلَع هصرح 1 ا ل م مظعالا ربحلا ىلا هفعب يذلا نامالا
 نايرسااتاءامجّلع ةدشلا دادتشا ىلا كلذ هغدبف هبعش 7 داع ناك يرياؤلللا

 : ليلق فرضعب نيتروكذملا نيتلاسرلا صن كيلاو ةينايزسلا ةعيبلا ىلا نيمضنملا
 هيكاطنا كري رطب ثلاثلا سجرج سويطانغا

 ماودلا لع نحمل ٠٠١ مرتحلا تيبترو سينوا ينابوطلا ٠٠١ كرابملا انئيخال ايهالا امالس
 زيزعلا انيخا ةرضحل انبتكاك ًاقباس اضياو ٠ ٠٠ نيبارقلاو تامدحلاو تاولصلا يف كني ركأذ

 كيلثاكلا نمرالا كريراب هب ديرب ) مرا ليئاخيم كري رطبلا يسورطبلا كري رطبلا

 ىلا كئيحم نعو كئمنص نع انملعتو انل بتكت نا بغرنو ٠٠٠ ( نانبل لبج يف ناك يذلا

 ]يئاعم كرب رططتلا را رملا انيخا ىلإ ةيناولا لقا ني ريقحلا انم دغا ٠٠ ٠ ليصفَتْلاب نيدرام

 ةسدقملا نكامالا تالت يف نيدكأسلا نابهرلاو ةئبكلاو ةنراطملا انتوخا لع انمالسو مرتحلا
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 هتنعر داشراب ائاق نراك لب كريرطبلا ديدتل ثرتكي / نارطملا اما

 نارطمو فيرشلا سدقلا نارطم سجرج نارطم مملوا اندالواو انتوخا فرطلا اذه نمو

 نباو ايركز اجاوماو ادح اجاوحلا مركملا انوخاو يديالا ليبقت ينودهم انح نارطمو هراشب
 فوكرابملا اندالواو هوخا ليلخ اجاوملاو كرهس قمسا اجاوملاو يور انح اجاوحللا متخا
 كذيملت يسوم ساهش اندالواو ٠ ديلا ليبقت متايدمم وايجنا يرتابلاو وئيحوا يرطابلا
 - ليئاجيم كري رطبلا يدايا نولبقي بوقعي هوخاو هنف انح سق نانويو

 ةيمحمسم ١7١ ةئص يناثلا نيرشت ا/ نيدرام نع

 ْ مركملا تدبترو سناوأ مركحلا اخاذل ناورسك لبج ىلا لصي

 ديع حابص خي راثب روكذملا تيبترولا ىلا ثلاثلا سجرج كري رطبلا نم رخآ بوتكم
 ١٠/7 ةنس با ٠5 رونلا ما لوتبلا ةرهاطلا لاقتنا

 دق هنا ان متبتكو كيوتكم انديل لصو هنا وه ؟عبح قدص .-- 6 ترأأ مالس

 كل ترزخل نيسردقلا دبع كن نا تحل دق كنا ان ترجو 5 وتكم « دي ىلالصو
 يتلا ةسدقملا عيبلا ماظن نسح ليس كقوش نم هيف امو ملاعلا تلذرو ٠٠ ٠ ةويحلا ءام برش
 رع تربعو يومسلا توكلملا يف نوكسلا ليوطلا رمعلا دعب نم كئئاذل تدراو كانه
 نيدرام يف نكسيو انارطم ريصي نا طيلب سفلا ةريضل كزاشخلاب هتاعجو نيدرام ثيعإلا
 عم نكسنو كرظنن نا نيقاتشم 0 ادغبحم نم نتفق .٠-٠ جي 5 ثيعرملا ردي
 3 فسوي سقلل كثيعرم تبهو كرايثخاب كنا انرظن ال نكلو نيدرام يف ضعب اضُْ
 دقك لراايل ت تبتكو 0010 مدقلا ةسينك ىلت 4 كناكم طيضبيو ًانارطم ريصي

 لرد لك عم ةماقتسالاو قدصلاب هعم فقنو ٠٠ ٠ كترضحل ال خا هيسحلو هيو ةيلع

 ملاغشا عي مح يف نوفقاو ن :من اننال ءىش وش لك 5 مةرمضحل ةعامج ا ب فتك دق اذوهو هداضي

 أبعت هعم ائيعت رهشا ةعب را رادقم يقبو تدبترو سورديب نيدرام ىلا ءاج امل لوا ماع هنال

 بروس ةعبب يف سدقب ما يلصي هانيلخ الو ةعاجلا عم ةدحاو ةلك ملكتي هاككرت امو اهظع
 اك تبتك دقو هشيعرمو كرويك سيدقلا ةمدخ يف نوفقاو انراهنو ادليل امد اننال كرويك
 تلسو اننراتع راغلو ىطفلا ةيرر ب ما موبفم هنا نالاو هنوضقت مننا ان لغش يا هناب

 داليا نم دإب يف ةي رصم رسخي نييحيسملا نم ادحا انك رت ام. نيتس ردقله هناي ةدسب دالب ىلا



١15 

 ناب كاذ ذاينتكي نا كري رطبلا ىلع راشاو لاتف سرج نارطملا طسوت رذئنيح

 لبعي عرشو كري رطبلا ىلع ديدجلا يروا لخد 3 هاقرف ير وا ةبتر ىلا هيقري

 بحوي م تانيبلاىوقا هأ دروب عرشو هل هأوقي ف ىلا يغصي 3 هأبا اد خانم هيدي

 مفنلا ميظع اضياهل نهربو ميوقلا اهميلعت لوبقوهعماجلا ةسينكلا ىلا مامضنالا هيلع

 نأ : لاصفنالاو دانعلا ىف تدامت اذا اهناو : لمعلا اذهنم نايرسلا ةفئاطل مجانلا

 ل كوابل زك ناك رظلا ةفاوح نناو ١“ تارا رفيقا ربغ 1

 هب برت أع انعيمج لمعت ةللا ةصرف شو ينامز يرادا نال 2 اغا جسيحمس

 كتل ىلا عبتا لب هارش موي لك نكي هنال دنا متهتال نايا ا 0

 بلح لها نالو هل هبح ةدشلف كلذ عمو هيف مالكلا رثثوي لف كلبق نوريثك
 لأ ةماسرلاب تيضرو ىجعواط ثنا نادل لاق رانا رطم هايا مببلط ىلع نورمصم

 تيدامت اذا كلا : أرسم لاتف سحرج نارطملا هل لاق ىّتح هسفن ىف راتحاف ٠ ديرت امب

 لق تك م مده ةالهاجو (انذ در كضوع نووفب اعر ةيففسالا ضفر ف

 ةنس؟ ه هرمعو ١777 ةنس طابش ؟؟يف ةماسرلا تو نعذاف ٠ نالا ىلا هتسسا

 ىلع موف نأ را رطبا هيلع طرش ردو 000 يعدو نارهش

 نم هريغ اغار يش 1 الاو 00 نامالاب ٌ رول همودق بقري بلح

 طورشإ ثرتكت ال : هل لوقي يل نرارطملا هيلع لبقا نييكيلثاكلا ةنبكلا

 اب لمعلا لع لّوعف ٠ كريمني نا رداق هللاو هيف تأدب اب كسمت لب كري رطبلا

 نلح نى هعوحر دعب هديرب

 بنتك ع ١ؤف 0 راخ دئموي نولصي هكلخكلاب ن ورهاجملا ْن ةيلخل ناكاو



 لع 4

 دايعالا ين مورلا ةفئاط عم مهيواسي نا ييمدق فسوي ديسلا اولاس دقو نايرسلا

 و اهخض رات حابصم فوز ةنوزحا مالاريد ُْى اميتك ةلاسرب مه حس ماوصالاو

 نم لكل طقف نيموي لغشلا نم ةلاطبلا لع راصتقالا احلام 177 ةئس ناس

 مارفا راغب مانهب را دايعا ليوحو ءأيا ةنالن نم الدب ساطغلاو دالسملا يىديع

 ةلاطب دايعا تناك اهنا عم تاراكذت ىلا يشدحلا ىمومرامو نايلي رامو

 لاشي يذلا ىراذنلا موو ربس ا موصل أ ماي كيسلا لكاب اضيأ مه حسفو

 ىوذيل موص هل

 هاقلت ىلوالا ةرملل اهيلع نارطم دفصب سلح ىلا ليئاخيم ديسلا مدق الو

 ءاسور لئاوغ نم دئازلا رذهتلل ادح لعجي نا هولأس ع ةبككو ةوافحي نايرسلا

 كاذ ُُط مهقفاوي ل هنا دي ٠ ةسكلا ىف يف ىكيلثاكلا ناميالاب رهحي ناو نييبوقعِللا

 مودقل اي اعاد كاد 6-10 نأ نك هفوخ اللا كا 5 نالعالا 2 لطأمع نكي مو

 ةنبكلا لعداهطضالا ةراثاوةسينكلا ىلع ءاليتسالاو بلحملا يبوةعيلا كري رطبلا

 يكيلثاكلا نامالا رود اس ررؤ هلاف كْلَذ عمو ٠ ىعشلاو

 كلاثلا سيكر كه فلخوبا هيلا 3 رطب يناثلا سكر وك يفوت هلا هنأ 5 8

 يكيلثاكلا نرامالا نأشب هلايم اروغ رخسإ نا ليت أخيم نار طأا بحاف يلصوملا

 نا هنولأسي كري رطبلا ىلا مكن بسشلا هوسوو ةسمامشلا نس كاتولا

 تباصنماية دايز فذحو تايالمشلا نمةيتسفوملا ءامعز رك ذلاطبا«ارطأ حمسي

 مهتضي رع ىلع كري رطبلا فقوألف :هفلاس لثب ءادتقاثالثلا تاسيدةنلانماناجال

 رك ذ ةلاسر ليئاخيم نارطملا ىلا ١774 ةنس لوالا نوناكه يف ب ةكوأ ظيغمدتحا
 ٠لمعلا اذه ن ءمهدصي مل هلال هياع بنذلا تلا م هوجولاو ةسمايُّسلا ةراتسح:أبمف
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 دئاوعلا لاطباب كري دكت ينغوسي و هتعنام قيطاال اناو ةعيبلا نمنييكيلثاكلا منهل

 ا ا 7 0 روما ايديا لق كا كرار ةحلرلا
 يرادي نا يف هتقث لها رواش لب هسفنب رطاخ الو همزع ختري مل مالكلا اذه

 عيضتف نيقباسلانيدتهملا باصا ام هبيصي الثل مزالاو ةلماحلاب نيداضملا ءاسورلا
 ىدحل ةليسو نسحا كلذ ناك هبهذم ىلا مهتلاتسا نم نكمت اذاف ٠ ةدئافلا
 إف أهنم اريك اناج بسك دق نوكيف الاو موقلا نامالا ىلا ءاعمج ةفئاطلا

 ثلا ري لإ شلل كل لا لا رعب نأ ىازلا نق هضاقل ازاختاو

 ينامورلا ىمركلل عوضتلل ةعانقا لواحيو ثيدحلا يف ه0 لاء

 قيفوتلاب هل نوعدي مثو اوفرصناف
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 31 00ج هر يبو ا ا ل سس و سب يحاسب سا سس جب تا تاج اس مس ا ومس اج جب ا سس ا سس ل111 177 د م 1 7 ا

 ىلاثلا لصقلا

 (فقسا مث ايروخ ةفاييرإا حت كريرطبلا ىلا ليئاخيم سقلا رفس 45

 بضغ - هريغ فلو كريرطبلا ةافو 47 دايعالا ضعب يمدق فسوي ديسلا

 هادتها -نارطلل هديعو- ةعدلا ةميا هامما فذح مهبلطل نييبلحلا ىلع اذه

 ىلا نارطملا رفس 38 دهعلا هثكل 5 بلك نارطمو را يف سسسق

 راصنا ىلع هددشت 45 هتمارص هدادع - هليمتسيل كريرطبلا

 نييكيلثاكلا ةلسارع٠ ٠١ ةطبضم مهطاسرا-يلحي نارطملا
 نارطملا مسأب ابابلا ةلاسر دوفو -يمدق فسوي ديلا

 بره-نارطملا لع هددشت : كري رطبلا ءاينسا

 ارس ابابلل عوضحلا هنالعا ٠١١ نارطملا

 يلوسرلا يسركلا ديأت -_- انلع م

 ةيناوطميف ليئاخيبم ديسلا
 بلح

 كا

 رفن مهتجاف ةورج نبا مودق ربخ ركب رايد ىف وهو كريرطبلا غلبو 1

 هلوصو لاح ف بال نا هيعسي نا مهيار قف هناش يف مثراشآت ءاوهتفقاسا نم

 ىلا جرخ دق مهبختن# ناكو ٠ ةمولعملا هدصاقم نع ةفيظولا هذه هلغدأ نا ىسع

 سيدقت هليل تبسلا موي لصو ىتح 1775 ةنس لوالا نيرشك ١١ يف رفسلا

 يف ناك [5 لازتعالا ىلا قوشلابو بعشلا ةسايس نم للم اب رهاظتي ذخاو ةعيبلا

 هفقوي نا ةفقاسالا دحا ىلا :عوا لب هلاقم ىلا كري رطبلا غصي رف ٠ هرما لوا

 ٠ هتماسر نرع اولدعي مل اذا عوجرلا ديري هنا ناعاو أظاتغم ىباف ٠ هباختلا ىلع
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 اراهتلاءكوضيف ةامعلاب_ةيارظنلا:ريتنلا نرقي ناك ةلاناذهزعا,ةزإز_+ ةسنيكلا

 نفتح ةاال نيم يف ذيذهلاو ةعلاطملا ين ليللاو تافارتعالا م عاّمساو لعولاب

 هتايح دسل مزلام الا م أاعطلا نم سبصي الو ةيفاعلل يرورضلا الا هندبل ةحارلا

 م كيذا ديدحلاا وانزو متنا سل مزالي ناك هنا هنع هئاصخا دحا ىورو

 ليخب دك هأ بعشلا ةبيهو هنارقا ةمرحو هئاثي او امكعللاو هيكاقاوبألل هبا

 يل وقعي نهاك ال نا ميزا :نمداسرعهنا/ ني ,كملناكلا

 هال نينا ةيباعنلا انسب زي ةعتشلا :هتالدإا اذهباع امؤب_ 8
 امة جرف كوالا مسرو يشبحلا ىسوم رام ةيأمح تحت ةيوخاو تادباع

 لينالا ل لئنشت ف ٍ راتب هنم روشنم يف يواهرأ ا دكر كلاش

 اريواسو سدقلا نارطم سوي روغي:رغ عفوت و , همتخو هعقوتب اهدياو ٠ ١77 ةنس

 (0) تعشلا عماسم ىلع يكولملا ب املا نم ةعب | يف 5 : (هرلا نارطما أموت

 تارخانلا ا تادبياعلا ةعمح انتثاو انصخر اناهلوقهف ءاح ام هل فو

 العلا ةرونللا قلرظإل لت ويم ارو طلة( ]71 ؟ةيكولنلل نيقولل نونا

 راذا ١ 4 يف ءارذعلا م بيطخ قيدصلا فسوي رأم ديع ةافحو اهدايعا يف

 ةيقب يصونو هورج ليئاخيم سقلا اندلو اهأشنا ىتلا ةيوخالاو ةيدرولا ةحبسمو

 اهيلا ىمتنا ةينابهرك ةيوخالا هذه تضاف ٠ مهيلع هتسائرلا - نا ةنبكلا

 دئالقؤب_ةيملاملاةئيبزلا'ندلغت برا ىلا. "نش تظفاول تافيلاوافاسنلا نماريثكو

 ٠ يوامسلا سيرعلا ىلط ىف داج نم رينانزب نةطنمتو دادحلا 7 و ىهذلا

 ىلا رذلا ني رش 55 ه# رأت ةفرشلاب قاروالا هنازخ ف هأنددحو ةشملا انحاز ا
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 نيسمخ هنم خستتسا باتك يف ةروكذملا موسرلا داسفلا نم هلم عل ةنايص عجو
 سقلا بيصي ناكو(١1) ) ةيعجلا ءاضعا لعاب ١ ةرفو تيشتلا ةدابشب ابمتخ ةخسن

 هكريرطب هاعس ىتح اهب ثرتكي مل هنكل ةايضفلا ءادعا نم تامواقم ليئاخيم

 ظعولا يقلي موي تاذ ناك نيب هناف 7 ُُس كلذ فخ و الجو دسا ورح

 نيدللا نيبدشللو كااج يذلا نلعلا ىنوط : : هل تلاقو م َتعفَز

 يذلا سدقلا نارطم ةورح هللا 5 سور روغي رخ هع غاس ىتح ٠ امهتعضر

 دعب نم نرايرسلا ىلع ةيلوسرلا ةباينلا يلوو نانبلب مارفا رامريد 5

 يناثلا نوناك ٠١ خي راتب يبا كلذ دعب هتنبك سمحي نا : نوزيف ليئاربج ديسلا
 ليكت كيس هد_ج لذاب هناف يبا نبا نم اوراغ : ملالئاف هلثي 1779 ةئس
 كن رثكا ا (؟) هتفيظو

 علاطي ونيلسرمل ا رواحي وهو فصنو نينس عبس ليئاخيم سقلا ىلع تضقتا الو

 فاطالي قفطو هلاتقال ًايبتف هتحصهيدإ 0 ْ 25 ةدريام دجي هلع تكلا

 ةسنكلا يف هودشرب و هبعش اوملعي نا مك حمم ىتح هيع وسلا امس الو ب 1

 امس الو هفرصت نم اوأتس ١ ةفقاسالاو كري راوبلا ىلا هريخ لصو الف ٠ اهسفن

 2 رطبلا لعمأللا يتلا هناف لوالاسجرج كري رطبلا يخا نبا ساكر 2 نايرفلل

 لوقيو !74ةئس خي راتب ليئاخيم سقلا ىلا بتكي نا ىلا هرطضاو هددهت ىلب
 ءاتشلارخاوا يف بلحىلا هجوتلاب يف>دهمت هناف رثك | ناي رفملاو ينومولي سانلا نا

 مالكلا اذهب ةمولخم ةينايرسلا ادتبالق ةبتكم يف ةظوفحم ةخسن نه كاذ انملع ١
 | الالال ةئس رايا ٠5 خي راتب ؟5 ددع ةفرشلا ريد لج نع

 ا



 اا

 ع هتجرد ةمدخب موقيو )١( ةراحتلا لصاوي بلح ىلا ليئاخيم داع مث

 اونقلت او اوناك ممو لع فاللغخلا ُُس ناحشما بلح يللاها نا امذلو كلا

 لينو ماعلا فارتعالا ةداعو ة ةيدرولا هدأ ا وقتا ل 'اوعلا صعب نيلسرملا فر

 أهسفت لئاسولا مهنم كن ليئاخيم قفطف ٠ ةلماكلاو ةيصوصخلا تانارغغلا

 دْئاوع 022 1 ما 'أب يي لصا نم اهنا امعاز 4 وذ نيب اهرشنيو

 عرولا لها نم َةئف هيلا مضو نييكلتاكلا نم 0 هيلا كلتا ىتح كيلثاكلا

 فلاو يشبحلا ىسوم رام ا 5 دلا ماطح طح يف دهز ١" يف مهضوافي ناكو

 هتذمالت مم كببنلاى لا هتيوخاب لاقتنالا ىلع مزعو :يحيسملالاهلا نام ودعا

 عاطقنالا ءاغتا ةدللا كلتأ روأ اغا ل الا ف در فنملا يشيحلا ى 2ومارام ربحت ملا

 نيب وقعيلا يلع ذئموي بلح ةيشربأ ىلع يلو | ناكر ٠ ينابهرلا شيعلاو ملاعلا نع

 هذيمالت نم املا 34 نأ 0 اخف سامشثلا ةاقواطلولا نارطم لات سح >

 طك 4ث.ع لق نك 3 2 لالا دبع ئروخلا نبا نوطنا سامشلاوهو 51

 قه ةماسرلا لبتقي نا طرش ىلع نارطملا هابلف نابهرلا كئلوا ىلع كبنلا ريدل
 مسكرا ةضايرلا دعب ونييكيلثاكلا ةداعك امايا ىلئخاف يضر مث الوا رذتعاف امغيا

 76١ه1ل ةنس زوم ١ ىف نينهاك نانثالا

 56 لئاسولا ذاذَتا يف هطاشن فعاض انتهاك ليئاخيبم ىعضا الف 4
 نلرارطملا تلمح ةديدش ةقيض سلح نايرسل كاذ ذا ثدحو ٠ هبهذم ديبأتا

 020 ا رق | 1128 اكو لكاس سلا ءافاف برحلا لع لسسوح

 ةيكرتلا لعت هلعاو كلذ ققحتت مل اننا الا ةيلاطيالاو ةيكرالا لمت أدتبا هنا ليق ١

 اهرلا ع هددرا
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 هام ٠. ليئاخيم سلا ةباين "دياذ ةكري رطبلا ىلو دق يواهرلا سلك روك ناكو

 ىلا ةيكسنلا ةايحلا لع همزع نع طيشنلا نهاكلا لوحتف ةعببلا يف نرسل

 ينايعاس داشرالا ىلع ابظاوم ةعلاطملاو سردلا ىلع انكم ناكو سوفنلاةمدخيمايقلا

 رهظاف سلاح تباصا ينلاهقاطلا ءالغب ةفورعملاةديدشلاةءاحملا ءانثاةضاخ نسغلا دققت

 هذيمالتو وهناك و ارقفلا ابايعدىتح نيسئابلا ةثاغاىلعةقئاف ةريغ ليئاخيم سلا

 كا هنا اوغلاب اعرو هملعب نورت .اواكوا اودجُو اًميح عرولاو ةعادولابني زاتم

 سي.سل ر هب ملاخمم سقلاَق 7-2 > اذه ىل اعاأ اع اولاز أمو*4 42 ١ وحاب جنرفلانيلسر |

 باعلا 0 اليو أم | اعف .نيميللا دعا تب ةبس ةيوسلا ا

 8 0 7 0 نابا لادجلا اذه يفو ٠ ( - كلذ نوكي نا اطرتشا

 سنلا تلح ةينقما هيون لسرلا نيهاو تناك علا يف هعاب لوطو هناك ذ

 ربظب نا لود كلذ مأو ةكلثاكلا قئاقحلاب ناعذالا ىلا لب نا ص ليث ايم

 راون الا يل نم رونلا ارسم بعكلا ملا || علاطي نا نذ "< امناو٠ ريع الو لشق ءرابقلإل

 نيذلال ادوجوم هللا ناك املو ةيدبالا ةوحلا ىلا ليبسلاو ميقتسملا طارسلا هيدهيل

 ابلخدا يتلا ةفرحتلا دئاوعلا نم ًازازئمثا هيف كرح : هيغتبي نم ابي رقو هنوبللعي

 هر د راح 1 اع اهليدبت ف ىدعي عرش ةيقيقجلا ةسيكلا نع داعتالاو لهجلا

03 

 هله ىلا مامضنالل همأق كالذي ا هه د ٠ ترو ٠ ةعمادلا 6 ف ةوحسماو

 دحويو امخادج اهيف نودب ةسأ رك نم نسل 0 بالا - هلادحو هيصعت ربخ انفرع |

 اجاوملا ىذل ىرخا ةخسنو يناثلا مارفا سويطانغا رام انكر يرطب بنك ةنازخ يف ةخسن هنم

 باحب ىني وبا طايخ سايلا



 | ممل

 لصف ابهيف ىضقو /:١15 ةنس باح ىلا داع 6 كبد ىلازومت 1؟.ين بلح

 متركللذ ؛ ءانثا ىف فو هنأ رغ ًادومح ' ءأملا هيف د.مح ذا (يارأق ذكم ون ردربلا ناكرزو ءاعشلا

 ىلا هي روح سحر سلا فرط ًاسيسق راجحلا نيج رح نب فسوب سامشلا

 نبا فسوي مسرو [سيسق ىموم سامثلا اضيا ممرو سوفةسفروخلا ةتر
 كلت نم فسوي رام ديع موي بلح حراب م اسامث سومان ىسوم قايدشلا

 ىف يفوت كلذك ايفو 1/71: ةلسإاب لح يف راجي سجل نرحب جرزيعلا وتو ' ةئنأا

 ديَسلا .هدعب ةباينلا .ىلوتف :روزيف ليئاربج نارطملا مغرلا مارفا رام ريد

 هركذ راما هورج هللا ركش سوي روغي رغ
 اهرلا ةنيد» ةيكيلثاك ةينايرس ةعامج اهيف ناك يتلا دالبلا ةلمج يف هنا مث

 ىسوم اجاوخلا اهربيك ميما 21 قلك قيام رح 110768 ةيزم اف لوو
 ةيقلرالا ادادهتسا ميماقرب ( 19 نيكي ورب ةسردميف مولعلا قلتي هنبا ناكو غئاصلا
 يتلا ةسردملا كلت حجت مل هلا نوزيف ليئاربج نارطلا ظأل الف ٠ةيسيسقلا

 فتنرا يار ةنسلا يف 0 زذق لا انئاز أهلا فقو دق رةس فقسالا ناك

 هعفاوو مغرلا مارفا رام ريد نايهر رظن د2 ناشي ْف اهأشنا ةئيرالع الانجيل

 ةيقبتملا ماردلا عير نم الاير نيسمخ ةيونسلا اهتقفنل صصخو عمحملا كالذ ََط

 رفس فقسالا هعمج ناك امم

 ةيبوقعيلا ةقرفلا يف رهظ هنا وه ةينادعملا ةبانعلا اهتربد ىتاا رومالا نمو

 ليئاخيم سقلا وهو ةريسأا نسح ناكو ةريغلاو م لاو و لعلاب ربت رع سيف نع

 نلكا ال يكيلئاكلا هورج هلياركش نار 00 نسايم نبا

 م5 ددع انبه عجار |
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 ىت> ًانامز ةيلالا ةمعنل | موأق دقو نامزلا كلذ ثداوح يف ريبك نأش سقلا اذهل

 نرايرسلا ةعامج لع اكريرطب 0 مكلناكلا ن امالاب رهجاف هيلع ترهظتسا

 ا) لوقتف هتجرت :>ون نا انيأر كيلئاكلا
 * 15هللاةمعت ساهشلا هبا مس اواال ا 1 نوناك ”ىف ليئاضيمدلو

 05 ااا 0000#

 ةينايرسلا ةباتكلاو ةءارقلا نقلا ىتح هادشا غلب اف ةيبرت نسحا ىبرتو سايلاو
 بتكلا ةعلاطم ىلع انكم ناك كاذ عمو ةراحتلاب هبا مم لدي داوي ربا
 الدتعم هته ف ناكو ٠ ةماقتسالا يح يف رهتشاو 1 ,وقهتااو ةييدلاو ةسدقملا

 ىتح لئاشلا نسح مهفلا ميرس ةعلطلا بيهم 0 ففيطا ةروصلا لماكب

 هعم و هتدوع هصخ كرير رطب كلذ دعب راص يذلا يواهر لك روك نارطملا

 مد ل ١ ١/5 ةنس وحن يف هلسر م ارمعلا نم هلو 0

 ديعلاودحالا مايا نوفرصي 1 اا كانه ليئاخيم سامشلا دحو ألف اهرلا ىلا

 3 0 مهبيدهت ىل اء راغ ةاطأ ل يشالملا ف

 هرماوأ يمي 4ب 7 هلسرم ت”راآكو تاولصلا 4 2 ١ ىدايم هف مهملعي

 ١ هدر ط سودسُملا ىلا

 لعجو ةسينكلا ءانف يف ًالحمتقفن نم

 هإ ىرخا ةمحرت يرعو . ةفرشلا ريد يف نو هديب ايقك يفللا هتايح ةمحرت نع |

 همع ءادعها نيت يف يناثلا اذه غلاب ام انحلصا امنا ٠ هورج سرطب كري رطبلا هيخا نبا اهيتك

 اهحرش ياي رأت ا ىلا محيلصتلا اندئساو

 نيينوقايد د نايقنلا 0 نأ ةيقاعيلا لدع ءويلا ىح هي راج ةداعلا لزت :

 ةفرشلا يف ةظوفحم شو ١701١ ةئنس لوليا ٠5 راقب كريرطبلا اذهل ةلاسر نع *



 ام
 و وسم عدس لعن تال“ و تشن فال + طه هما »ف دن عقال 10787 باشا 0007-0 11019 ا ا 11 كت قت ل3 171 1 فن6 راقت 0 10 هاا 703 هع لهل هك اعل دل ال1 تق قل 121:31 ل 271 اذن تاهل نهال

 <« سداسلا بابلأ 9

 هتيفةساو هورج ليئاخيم ةيسوسف دبع ىلع ةفئاطلا ةلاح يف

 لوالا لصعلا

 الآ 2 1 ع الل قشير ةسرد ها نوفا يك اربج نيبلا ةباي د"

 هلاخدا هتعاوو ليئاذي ىدايم 1 هنافو 0 بلح ُِف نيدعهملاب هشانع

 هتماسر - يشدحلا ىموم مسا لع وخا هعج  ةيكيلثاكت ادابعو دئاوع
 دئاوع هلاطبا - ةيعوسيلا سيئر هتلداحم - هتباين 54 انهاك

 ديب أت تادباع ةيمح همظن 19 هؤثق - ةميمذ

 هللا ركش ديسلا ةباين - روشنمب نيتيوخالا
 ليئاخيم سقلا ةفطالم -

 هل ةقاعيلا

 22 ا

 كا لرال ليك رك كا ا ك1 نال كلك ةمامس ناب
 نورهاظتيا ا 5 مقبلا ام: 57 ةلارقبا نيش قرف نط واهلا

 252 بصعتو ها نع يسفونما كا 8 مه 0 و ا هيمأ رع

 كف اوناك يتلا نامالا هعيذو 0 نيظفاح اوناكف نوكلظكلا أماو ١ هرااسل هف

 يواهرلا سراب وسواردنا ناطوشملا نك ريرطلا لهع لف مثدادجا ع اهوثرو
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 ناهالايف مهعبتي ناكو امهنم اهوملست ينلا ةيوقتلا دئاوعلا بسح نيكلانس زنا
 ني رهنلا نيبامو هي روسيف نيرشتنملا نايرساا رئاسزم ةقرفتم تاعامج -يكيلثاكلا

 نارطملا انلق ام ىلع نيقرفتملا كيلثاكلا نايرسلا ةسايسب مثقل رك

 ترثو دق همه تناكو ةعا 4ع اجا نع 55 نإ مم يف ايم ناو هكلو ىسدف 4معل

 ىلع انارطم مسارف هركذ راملا نوزيف ليئاربج سقلا ىلا هرظن سدقملا ممحلا هجوف

 ءابعاب ماقق كيلئاكلا ناي رسلا لع ةيكري رطبلا ةباينلا دلقو ميلشروا يسرك مسا
 ةريغو طاشن لكب ةئاينلا

 يباحلا نيقاي مانهب سامشلا ممر هنا نوزيف ليئاربج ديسلا هب ًادتاام لواو

 ةءاججلا داقتفال بلح ىلا هجوت ةيحصفلا مايالا يف 170 ةنسو أسيسق

 راصف نييلمركلا ريد يف لن ةيالقلاو ةسينكلا ىلع اوباغت دق نوبي وقعِبلا نك
 تاتشلا ببسلو ٠ تابثلاو ربضلا ىلع مهظعي ناكو هيلا نوددرتي نويكيلثاكلا

 ىراذعلا موصك ناير ل سقطب ةصتخلا ماوصالا صعب اولمما مهباصا ناك يذلا

 ريد ليعم ف فَ با هتمأقا ءانثا هنأ ع 3 1 هاطفح مثرمأف ىونيل موك يا

 دحا موييف عقاولا ناري زح ١١ يف سوفقسفروخلا ةبتر ىلا مانهب سفلا نييلمركلا
 هسا اساهش هيلوبتتسا هللا جرف اجاوخلا راد يف مسر عباتلا دحالا يفو ةرصنعلا

 ٠ ٠ : 511 1 ِإ :

 رداغو : بفسوب هأمم كالذكر خا انايلو لفى.نوب هاعدو راحخلا 6 نب رعس

 موهلا اذه نا : لاق سدقملا عم ىلا ىلإ ابنك ورح ليئاكي دسلا ةلاسر نص 1
 ىلا كيلئاكلا كب ال كرتأ سرب سواردنا نيب وابوطلا دبع لع امي اعدق اظوفحم نآكك

 اهو هلطبأف هورج هللا ركش موحرملا يمك ىلوت م 2 هعجرأف نوزيف ليئاربج ديسلا سأرت نا
 ( ١الالال ةئنس رايا ١5 ةفرشلا ريد لج يفاذك )



 8 1/0 دانا

 ذخا رك 7 را رول رول ا ل ايرمتملا ةكيلثاكلا هع ا ا قب

 دي داش انت اكفاإ ةكللشإكلا .ةيدسكلا/الا عزنت روث أ هِي يتلا ىرقلا ياها

 ىلا .نوهبتني مث ٠ مهتوفاخي وا مهئاسور اكلات مهيأ نهض ءا كوب ةرغتسن

 يف ةعماجلا ةسينكلا ىلا اوعتناو اوعجشت ىتح مهيلع ذوحتسملا لهجلاو لالضلا

 نم نضغبلا دازا مهدعب و ٠. شوقلاو يانطابو فيكلت ادعام سيلمرك و اواك نيع

 ني روك ذملا مهي رواح رثا اوفي نا شوقرق ٍف' ىتلا هديدخ“ ثييب ةي رق ياها

 ىسيع مهاوامماو 171 ةنس سدقلا ةرايز اودصق مهنم ةثالث نرا كلذو

 نابرقلا حايزو ةيدرولاو ييلصلا برد ةدابع كانه اودهشو فا دع 1 اوهو

 ىلدكةةينورا| يف. ختم طاادق.تناكو ٠ ةقيانسلا #دئاوعء اوه عشاو اهويذنقيناف

 1745 ةنس ذنم عوبطملا يجيسملا ميلعتلا حرش اهضعب نمضتي هنوشركلاب ةيوقن

 ىلاءهتدوع داو حيسملاب ءادتقالا باتك اهريغو ةسيفنلا تاولصلا اهريغو

 اهعءازق. .ةنوبنظتسي ..اوناكف :سكلا كلت نم خس وعم تناك نطولا

 عمجا مهريخ عاذ املف  مةاؤتاعي ءاسما مهتوزيختو .زلهوذ عماسم 0

 :ةواطع نا نوداهنم ًادحاو اوق زمو مثوذأو امتأرق نع هامنرإع ةيرقلا سوسف

 :اوبرهف مهلتق نوديري مهلا راشملا سدقلا راوز ىلع اومجبف يللاهالا اوحيخ مث

 اوسلكو اوجاه نوتتلا ..:ناغد نم هناريج هب سحا الف ةنس دعب مثدحا مجر م

 ةولا كف شَمْلا قارحا ىلا اود هودجي مل اف شقا ت2 2 ىنتخاف مجارلا تسب

 تناك الو ٠ هيبحاص ربخاو لجرلا بره ليللا راص ص اأو ٠ مهتفرص ص ىتح تاوأوو

 ةيرق يلاها نم 0 نولوقي مثريغ رهظ : هللا نم لا

 ءانثالا كلت ىفو ٠ ةيرقلا كلت يف دج يذلا ينوزرك يردابلا نمو سيلمرت



 امه

 يسدقلانبا ىتمو اباب ىتم سقلا نباسلوب لاجر ةتس ًاضياسدقلا ةرايزنم 6

 سرطبو اياموز لادبعو ةياده ناسدن نب وتوحو ليئوناعسقلا نباو حو ىسع
 مهياحصاو مهءابرقا نودشري اوةفطف بتكلا كلت نم خسن مهعم تناكو هوخا

 ىلا اومضناو نوي راملا ةثالثلا مجر كاذ ذاو ةكللئاكلا ةنايدلا ىلا مرا

 يف باهذلا ىلع لب تابثلا 01 اومزعو تالئاع رشع اوحضا ىتح مهعابتا و ةتسلا

 اوراصف سوسقلا مهاهنف ٠ سادقلا عاتسال سيلمرك ةيرق ىلا ديعو دحا موي لكأ
 تاعاس عبس ةفاسم نروعاعقب جة ىصفلا مايالا في اوناكو ٠ ةيفخ نوبهذي

 كلذ ىرج نم مهباصاو ٠ نادلكلا دنع اهاروا رام ريد يف حصفلا نولوانتيف
 هذه لع اوثبلو مهلا متريغ منا تالذ سانلا ىار ايف ٠ ةراسخلاو ىذالا ضعب

 قيس منع اوعقاد ةنبك مهعبتو شوقرق يف ةيكيلثاكلا ةنايدلاترشتناىتحلاحلا



 ا
 بقعو* ةرهاطلا ةبينك كرابملا اهعسا ىلع اوديشي ناةبقاعيلاو ةرطاسنلانييحيسما
 هيسردابلا لسراو ابروا ىلا داعو ىمركلا خالا لصفتاف ةلئاه ةعامحم برحلا
 هلهاودمبلا مقوم هقفاو ذاو( )١ هقيدصاهك اح ضرم جلاعيل ةيدامعلا ىلا سيسنرف
 هن تلقب! شوفلا يف يفوتو ضرع هنكل هب قحلف دحالا دبع يردابلا ربخا

 ةماو ءاح وا هيفي تاتو و لتقول انا ودي ف حقل ننكر وكر امنزيد ىلا

 سيسرف يردابلا مك احلا مزلا دلبلا ةغل - نا لبقو :١75 ةنس ازنل يرداللا

 زم هلزعا نال ؤدلاو ارقلم عامل رصيف ةنيدم ىلا هجوتي و هيدامعلا ليازي نا

 ةدمه ىفو ٠ ميلعتلاو ريشبتلا نانثالا ًادتاو ”ىهه ةنس يف عحرو ر فاسف كانه

 امهتسينك مهب تقاض ىتح نايرسلاو نادلكلا نم ريك هيلا عمتجا ةريسي
 نميز أما اعمل ال ةلاتيزز ةعط طبقا ازنل يردابلا هجوت ذئنيحو ةريغصلا

 اهعيسوت ىرازما دوباذ ةسيتكلا داغر خيوتسملا مك/ملا

 ناك ةرطاسنلا كري رطب نال ةئيس ةلاحلا فداص ١1/55 ةنئس ازنل عجر الو

 ةرعتسم ةيلهالا برحلاو ٠ بعشلا همصافت يلوسرلا يسركلا ةعاط ىلا لام دق
 الهه ةنس يف كلذ عبتو 111 ةنس نيدرامو لصوملا يف ةعاح تاني قو

 ةعب راوحم شاط شاع ناف مايا ةعبس ةدم يف اهب باصملا لا ع

 راضتازملاةنعإ اذا احلا ةين ترم مولا م رغالف تافاتام ا

 ءانثالا هذه ىفو ٠ دادغب يلاو لسرملا دجنتدأف ٠ نيدتملا ةمواقم ىلا ةر

 همرك اف ةيدامعلا ىلا هجوتو ينيداس ودلب وال هعما 171 ةنس ثلاث لسرم 1١

 لابجلا نم هيبط ريقاقع عمجي و سانلا ببطي و لابجلا ةرطاسن رشدي عرشف ابكاح
 دادغبب اوناك نيذلا نييسابعلا ءافلخلا ةلالس مش ةيداعلا :ارما نا ليق ١



 الاألا

 دادضالا ضعب ءزعىح ايران ابوح ةيدامعلا 2 ودابوال ماقتساو ةيطلا

 ءائاضن نال هماركا ىف اوغلابو هب ىلاهالا سح رف وخاز ىلا لقتتأف هوممسي نا

 نم نوكربتيو ةعماب وخاز يلاها جلي مويلا ىلاو ٠ ةلاسرلا يف تاونس عب

 انسفنب ني اندهش 3 هحن رض

 لبقاو يلوسر رئاز ةغصب نانبل لبج ىلا ١75 1ةنس قلطناف ازنل يردابلا اماو

 ناتو لمولا ياها هحاف ا يردايلا هعما رخآ يرداب هضوع

 ا755 ةنم يفو ٠ قحلا ىلا اهيلاها نم ًاريثك بذتجاف اهارق ىلا ددرتلا رثكي

 ةفالا لع نقلاف ةنس ةرشع ينام ىلع فينيام اهلابجو ةيداهعلا يف هرقم لعج
 عبطو نيلسرملا ةدافال ةيلاطيالاب ًاحبورششم اسوماقو اقيطامرغ اهيف فلاو ةيدركل
 ١/78 ةنس يف ذفنا دق سدقملا عمجملا ناكو |7417 ةنسس هيمور يف ناباتكلا

 كوف نيتنااوو كوكو لب ليئافورو يل ان نم وفورب روم و نيلسرم ةنالث

 ريع ' مهل | سانلا بالوتسا يف روصنمو ليئافور رهتشاو ٠ لصوملا ف اوماقاف

 لتقو تا ابك اح اخا ةجلاءأ ودرق ةري زج ىلا باهذلاب ًاروصنم مزلا مك احلا نا
 ١784| ةنس ليئافور ينوت هدعب و ٠ ةولخ يف ىلصي ناك اهب رجانخلاب انعط

 لصوملا ىلا سيروم يردابلا داع رثئنيح ٠ هنس ةرشع ىتنثا ةلاسرلا يف بعت نا

 انوكناريد نميذلا ينالياسروصنم يردايلا هعم نأكو هنس ربك لع اال ةنس

 2 صولا يف | ىف هيكيلثاكلا ةنايدلا ترشتنا ءالضفلا ءالوع يديا ىلعف

 رامةي رقيفرخآ أ ريد ث ةيداملا يف اريد محلا :ب ىتح نو ورثكي اولازام مث ٠ أهارق

 نيب واسنرفلا نم ناس تاقبن ام 6 هنن زويس د ةيرق نم ةيرقلا وقاي



 ا ْ
 )١( نابفصا يف داهطضإلاا اعل

 وايام اع زورا جالا قوقكادعب نا نيتوناع ديشلا عكر افنلاو
 اني كا منتغاف نيتلس ةدم ىف هالو ةعب را اهيف خا ىتح هدعب نم يلاهالا

 هعمو 0 نحس ىف 1749 ةنس لئونامت ديسلا سبح يف اوعسو ةصرفلا هذه

 هيك بره لاديف يردايلا همسا بهارو نيطناطسق ئردابلا :هعما سف

 15 الو ٠ أ.يلع 000 ةمارغ عفد دعب اقلطأ 3 نيئحسلا رماب ينتعي

 ديلا ذازاق ةئيدملا تعده ايلاَو' اشاب دمنا رهص يسيلغتلا اشاب تامل

 ناك ناكل ليتفا ”ةتلفي رهط نينو“ +١78 ةقلم "ايلات" ىلا هللا 8ك ونام

 1 9 ركل ةلئاع ةثاعب را نهرالا نم نيدرام يف دجوف

 ةلئاع نيسمح نادلكلا نمو ٠ سوسق ةسمحو نايدر ةثالثو نارطم عم مه

 اذعاامأ 22 نترنمع < "نايرتسلا# نمو < نيستلسف عم نارطمو 1 مه

 يبي ةينابرسس ةلئاع نيرششعو 02 ا رو ع ا

 نه ةعمجتم ةائاع ةئام دجو اهرلا ىفو ٠ نولسرملاو نايا قئوست نها

 مولعلا ىتلتي #4با ناكو ممئاصلا ىسوم اجاوخلا م عدل علا

 (*) ادنكب ورب ةسردم يف

 نيرمملا نيب ام دالب ىلامبمودق ببس ناكف نوكتمودلانولسرملااما ٠

 اهريغو نيدرام يف ةينمرا تالئاع ةلمح نا ني رهنلا نيبام يف ديلقتلا نم فرعي ١

 نرامزلا اذه وحن ناهفصا يف ثدح داهطضا نم أب ره اهيلا اووضنا مجعلا دالب نم ابلصا
 0 دلع انو عجار 5

 ١١313117 و انه عجار ايإبلا 01 ةداب ليئونام همدق يذلا ري رقتلا نع '*



 اما
 سقلا لاب انمايا يف ةفورعم ُهتليبق ردخ سقلا هعما لصوملا نم ينادلكس سق

 ةراطاستلا كريرظب رو» رم ابره 1؟93:ةنس هئموزر لال اذه توكل
 رصخ كاره هتماقا مة ل نأك ذاو ١ هجن ىف ىد نانس ٍيناع هلم ماقا ]حت

 ذفني يىرا ١15 ستكدتب ابالا نم سمتلاف هبذغتسا ني زركذملا نانعرلا كظفو

 وي رأق لبد ف اريغص اريد صصح لق ابالا ناك اكو هنطو 5 مهم نيلسّرم

 سلا بلط ىبانمرالا دالب يف موقلا نيدلا رشن يفنويغارلا نابهرلا هيف عمت

 دحال دبع يردابلاوينايرت سيسارف ردا لصوملاىلاهجوق رورس ك2 قادلكتلا

 اودصتف 3 و داللا كلت 0 يلم يم | يردنايل 0 - ويشن

 يلع يبنع اوهقاد رم . وقل 59 نا ريغ دإلا 0 5 مههفن وا ميبلتق لَ

 لصوأل 0 ونماف ذاع مهتنايد ضور قة اوميقي 0" كالا مل حمس ! مهبط يب 2

 ةرياشع نإادو ةلحمو ةل نسب 1 رغم سم لاعقلاو ة_لها بور ب رطضم كلا: و- د

 دئاقلا اذه ناف“ ١ أه رضا ةئيدملا لع اع نط 5 ردان مو هازه ُط درو هريسعو

 3 يضودو دنملاو تت داب لم راغو هنأ د نآر 1 كلم ىلع ىلوتسا دق نك

 نلا مدعو لبراو كوكو دادغب ص للوتساف ةنامعلا داللا 2 هشويح قاس

 هرب, ز> أوسسنو ىرفلا هدونح تدسفاف | اا رخاوا 2 لصوملا

 كئامح ٠ ةيلاوتم مايا ةعسل لصوملا اورصاح 3 ١ نيدحسملا نم أهيف أى اولتقو ودرف

 نييحيسملا ن 1 ىوأ رو " هوه ه ىد> ا م ةاتاقم ىلا اوعفدتاو دإبلا ثاو أ قفتا

 نيياصو 1| ترصنو مهنع تماخ ءار دعلا رم 2 تءارتف٠ اعدلل ر انيسرلعا 1 اوماق

 ىنع 'اط ر أ عوشخلا مقوم دإنلا مكاح اما ' لادس> جالا ب ىتلاف ف كلذ عفو داو
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 يردابلا 7١! ةئس دفنا .دق ادكب ورب ممج ناك كلذ ءانثا ينو

 دحا ارح ملذاو ٠ يلوسر بلل مداب دادغب ىلا ي.ركلا هلراو ايرام فسوي

 ىلا مهب نمرالا ةياشو نم افوخ هتيب يف هلبقي فا ةرطاسنلاو نايرسلا

 ىلا ةراتو .كلارالد ىلا .ةزات/ لقت ءنينس ناك ةدمر غيل لسرملا ناك للزلا

 رقتساو سلح ىلا بره ىتح اذه ىلع ىتبو 0 دادغب يف ميغ وا ةرصللا

 ايبا (الولعو اانا يلمركلا هياب ليئونامع بهارلا هضوع الجر ء!اثبلف

 اوناكو نيبكيلثاكلا دحا تيب تي دادغبب لزنف 1764 ةنمس رخاوا يف كلذو

 اذه م | نامل , لعيون مهفو ءنيقا اويضحي ناي نورك رسل ال 5

 هيلا مصن اف دادغب ىلا عدد الا ملعت ع رجب رايد ىلا بئانل

 نراوىلا ةعم ماقاو هتخوخيش ىلع بلح نم ايتا ايرام فسوي -

 ايادهعم ةيصوت لئاسر هنم ذخاف اسنرف كلم كئان ىلا دنملا ىلا ليثونامع زفام

 نويتسرلا' اهوت:ارام مس 2! ا و بلا ةنس اهب محرو دادغب ىيلاو ىلا

 هضوع ءاحو بلح ىلا فسوي يردابلا عجر ادهم .:1نابطلااةئمردم حتفو

 .:رايرس نم طقف ةلئاع نب الم كاذ ذا نيكلثكلا ددع ناكو نارخا نابهار

 مهتجاذسل أضيا نيقاشملا سئانك ئلاو نيتاللا دبعم ىلا نوددرتي اوناكو نادلكو

 ضعبلاو وه هنخسب رماف يلاولا ىلا ليئوناعب اوشو نمرالا ءىس كلذناك الو

 ىلاةربخ لضو الف © ةقلطاو شرغ فلا نيثالث ةمارغ هيلع مسر مغ هعابتا نم

 .نرمرالا نيعا يف ريبدتلا اذه ءاس ذاو ٠ هتاودل الصنق هاهم اسنرف ةلود ريفس

 ممسك ىلع او ءاوتساو يللاولا ىلا شرغ 1؟٠65 ٠ اومدقف ةرطاسنلا ىلاممتوادعاوهجو

 ىتح غلابم مثورسخو مهيلعنمرالا ي 00 رطاسنلا حلاع الو ١ 744 ةئس
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 روتسد اوررقو اعيمج ةيكياذكلا ةسيكلاىلا اوعزنف ةرطاسنلا لع يدعتلا رو 8

 تاعفارم دعبو 1740 ةنس ناري زح ه يف نيلسرملا يديا نيب سدقملا ناهالا

 نيكلثكتملا ةرطاسنلا نم ةأرما ةريغلا تذخا نمرالا نيب ومهنيب ثرج ةريثك

 هروضح يفو يلاواا ةصخرب ةسك ينبف اهراد تيهوذ

 فسوي بالا روقولا خ +يشلا يفوت ١745 ةنس يف يا اذه ليبقو 32

 ةفقسالاىلا قر ثسح هيمور ىلاقلطناف ًالوسر يئن ليئونامع اع دياتفهلراو اياه

 تالئاع رشع نيبكيملاكلا نم !هيف دجو لصوملاب هزايتجا يدلو :دادغب ىلا داعو

 أجا ولا تيب يف 3 رورم ىدأ نولزني نوللسرلانأكو انايرس تالئاع رشعو انادلك

 ٠ سجرجهعما نهاك اهسوسي ةلئاع ةئام شوقا ةيرقيف دجوو ٠ مثريبك دحالا دبع
 ةلوهسإ دهطضي نا هنكما لصوملا مك احل ابحت يروطسنلا كري رطبلا ايليا ناكالو
 سجرج سلا ب ذعو ىفنا ىلا هلسراو نادلكلا كري رطب ودوأ كلاثلا فسوي
 08 رانلا يف يم ساحن نم س مكب هنيبج يف ه امك ذا ًاضيا هيلا أموملا

 ا هي

 كوهد هيرق يف ليئوناع ديسلا دجوو ٠ يظعوب ا« رثكا ىعخ يف يذلا يكل

 ةيرق فيو ٠ نهاك عم ةلئاع يتئام يانطاب ةيرق ينو ٠ ةيكيلثاك ةلئاع نيئالث
 دادي ىلا لوزنلا عمزا الو «ةساك نودب نينهاك عم هللا ني ناب

 دادغب نمو : مهيلا دادمبب نيدذلا نييلمركلا ءابالا نم ضعب لاسراب نيياصوملا دعو

 سدجلا ةقرفتم ةلئاع ةرشع اتنثا اقباس اهيف ناكو ١/6 ةنس ةرصبلا ىلا لن

 ةعتم ةيكممللاكةلئاع نيتسو ةئام دجو ةرملا هذه ىفف طقف ةيكيلثاك اهنم نا



 القيل

 عياسلا لصقلا

 دادغب يف مهتاقيض 88 ركب رايد يف مهداهرطضا-نيلسرملا رابخا
 لن ل ت13 ع دبا راها 1 ةياوانهن ةوطاستلا ما دعا

 هتدوع - هسح - ٌةرصيلاو .دادغبو اهأرقو

 نيدرام كيلثاك هداقتفا - اب رواىىلا

 اهرلاو ركب رايدو
0 

 قارعلاو ني رهنلا نيبام دالب كي رشتنا دق يكيلثاكلا ناميالا ناك 00

 اناا ارب هزات هنلا”سانلا ثول ايف هتوانتم”تاراتإخاىف نآتضدركو

 .رم نيلسرملا دوحو ةصرش كلذ ثودح ناك الو ٠ موفعضو مهتجادسأ 4.:ع

 واو ًازاجتاو الامم مرابخلا ىلا سيملتلاب قبلت نا بجو : يلوسرلا يسركلا لبف

 ىلا لصوملا نم اولقتنا دق اوناك نييثوبكلا نابهرلا نا لوقتف نينسلا خيرات رخأت
 فال رج لفا 101 باحس ىلا < اننا كنس اًنجْوب "تالا ماهسنكو ا

 21 د كمزحلا (لول وح تتمالا ةغا؟ كب دايك فقام ركلا ةئار ةقتنإي

 ظ ىللح نارطم سج رج سويسونويد ىلا بوقعي نيل :اضما نم ١ا/* 8 ةئس رايا 9 خيراتب

 04 تادراو ةلق فصي اهيف كري رطبلا دنع دمأ يف ذئموي وهو هيلا راشملا يلوقعيلا

 نيب ركذيو باحملا الاح عوجرلاب هيلع حليو نويدلا ءافيال ارد لسري نا هلأسيو بلح
 هيبا سايلا يسدقملاو هلت سجرج يسدقملاو هورج همعن ساهثشلا ةسماهشلاو بعشلا ءاهجو
 هللا جرف سامشلاو ايالعب نب انح سامشلاو ميكا ىموم سامشلاو غابص سجرج يمدقملاو
 هللاةمجأ سامشلاو سلوب سامشلاو فسوي قايدشلاو همعن سامشلاو هللاركش سامشلاو هتوخاو

 نواطنا سامثلاو يهاربا ساهشلا هنباو بوقعي سقلا مع موصرب سامشلاو

 1؟ ددع انه عجار |



 ااا

 هحوتف٠ شرغ ةياّحس همرغ مر ا مشهو أصع ةئايسج هب رضف اي ايكاح

 عاجرتساب 8 رم |لان هرعسبو يوأسر هلا لصنقلا لع هسفن ضرعو سلاح ىلا

 ردص ىن> اذهب اوعدتري / ركز أيد نمرا ناريغ ٠ نيلسرلل ةيرحلا ءاطعاو للملا

 لاحلا تيقبو نيدتبملاو نيلسرملا قح ىف ١7,١؟ ةنس ناطلسلا نم ناث ىا

 0 رايد مدق ذأ 16 ةئس |! اذه ص
 جارحلا اولطعف ًالاوما مهنم اوعمجو نييحيسملا ةديقع اودسفا مهما نيلسرملا ىلع

 راد اودصري نأ _ورت 1رودب هدنج رماف :ناطاسلا ةنيزخ ىلا هعفد بجاولا

 ساطغلا واحئدلا دع حايصيفو * هيلا هوعفر مهيلالخدي وار نملكو نيلسرملا

 م 4 نود درتي مهنا نايرسلاو نادلكل' نم ةقرفب نمرالا ىشو

 برهو هرادب دونحل تطظاحاف ٠ هتالض كي مدشري ةيحلا رمح 0 ناو

 مالا فرع ايلف ٠ 0 هأ لاقي يدرك ر يما راد ىلا ش 7 سدرئرب يردابلا
 نك 8 وب نيرشعو ةسم هاو ديدخلاب هاكف هب ردغ ًَ هرضحاف هنما كلذ

 ديدح نم تابلكب هبذعيو اصعلاب ةبرض نيرشعو اسمخ موي لك اهيف هبرضي
 يأ ىتح رانلاب ةيمه ساحم نم ةساط هسار ص عضو اهدعبو ٠ رانلاب ةمح

 ٠ هحلاعو هجب ىلا هذخاو شرغ ةئاماثب هادتفاف هيلع اغا ريمه قفش ذئنمح هيلع

 مكاحلا لَ ةياكشىراصنلاو نولملا اهياع مقو ةاءبضم ةباتك يف روك ذم ا ىعس مث
 ' مايا دارطضالا نع فكف فيرنعتو خيب وت يلاعلا بالا نم هيلا بتكف

 باوج درو كاذ ذاو ٠ لح ىلا برهف نيك.لا لسرملا لطف ةظاظفلا هتدواع
 اميإ 2 ا مالا أر (١ 11796 ةىسم ١7) ةنسخ رأت يف ةطبضلا

 هيدا

 هيلا 8-3 نيشاولا بقاعي لب 0ك مىدد مهلع ىصعي لع أو راو:نيلطست ىلا
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 اني

 ةيلبلا تل مهمه نول دابطض' ْف ةنإ] دعأسو نوحسلا 2 مهموسف

 أمفص و نع ناسللا ردععل ةميظع

 ولا ناهالابب ربكسمت ءأنثا نايرئملا ماساق يذلا دابطصالا. نا لع 4
 نم ناج مهعبتف يح كلف باحي مهنم جتنا دق ناك نالا ىلا كن زم 3

 أضا تيب ابحي | لغو قشسمدو أها رقو لصوملاو نيدرا درامو ر 9 ايد ناي رس

 ”دعابشم للاب ةاءاكملاو : . ممم مهمتي ر ل أأصفنا نيد وقعيلا ةاسورلا ءوبدسأل ناكف

 ه اولتق لب اوفنو اوسبحو اومرغ 5 هللاو ٠ نيكيلثاكلاب فطلتلا ىلا ام

 ةنايدلا الل نوعزني كاد نع أبو اوناك نيلصفنملا نا اللا . ميوقلا نيدلا ليبس

 اال هاذا بهاز الوهن نقف ةنشع [ىزطو اذظ ةرات اجاوذإ ةيكلناكلا

ّ 

 الج | ار هكريررط منيا كش اشر اذن :. جر وللا ةينن نسفلا/ نئا ءراشب

 ار الف ٠ شرغ ةئامسمخ هل مفدي نرا طرش ىلع هبلط ىلا باجاف نا

 مضني نأ مزع ةينوميسلاب ىخقت مهتك راطب نم هريغو هللاركش لامعا نا هراشب
 ررق تيح 100 ةنس رايا رهش يف بلح ىلا هجوتف . ةيكيلئاكلا ةسينكلا ىلل
 باح ءاقمال ةقفاوم ريغ لاوحالا دحو ذاو . ةإخلالانف ميودلا لرامالا روتسد

 ِ خئمدق ةئيعن سوي زوغيرغ ديسلا هب بحرف ترانبلب مارفارام ريد دصق

 داو داب نأ قاد هلا طعم ىلا دعوا كلذ ما كش كرب طبل خاب ايلف هاوثم

 تذفنا اهنا ةموكحلا نم لان مث . نانبل ىلا مرحلا ةروص لسراو همرك هراشب

 هنا نيمه وعم قشمد ىلا ةوقاسو هلدب ينو رام نهاك ىلع اوضة هيللط ىف م ولع

 هليس تقلطا كلذ ةموكحلا .:.ةرع ذاو بولطملا

 اذه ٠ ةينايرسلا بتكلاب ملاعلا ةياده نب ليئاخيم سقلا هراشبب قحلو



 1 حدس 8 ا ا ا تعج 11 ا ا ا م ا ا ا ا لا بو ص ومر وورود

 لسراو نارطملا ههرح هسفن رهظا ةن ةماقتساب تكلا هتعلاطم ىدل رانتسا

 انا انك موي نارطملا اناباي ركذا : لوقي هيلا ليئاغيم سقلا بئكف ٠ مرملا ةقرو

 ىلع ةلادلا تارابعلا وحنو ةميدقلا 6 فرحت نارفعزلاو نيدرام يف تناو

 تدماف نا تقفنتعا يا حو" ةناموزا ةسنكلا ةماقتسا 05 انالض

 )١( كنأش تنا فرعاف
 اناث هلجوو ىسدق هسا ديلا هما [إ3 ىيبروببط هراشي يهازا اه

 ةياعر هالوو (؟) بلح ىلع انارطم هماقا ةيفقسالل اريدجو دعو دق ناكأك

 هللا ركش مثو ءايوقا راصنا ةنسلا كلت يف ةبقاعيلا بزر ناكو ىكيلثاكلا اهبعش

 يجرج سويس ونويدو ٠ سدقلا يف اموت سوي روغي رغو : نيررام يف مم ريرطب

 ٠ دحالا دعو ليئاخيعو 0007 0 ةنراوخلا مثو هسرياقاو يلح نارطم

 فاقت (2) .:نايلتو انهو. نكيرح نب نابلاو نوقع و هللا درع ىسوستالا

 أاماو ٠ هتيشربا ىلا هذي 0 مثريغو ني روك ذملا نيداضملا لئاوغ نم نارطملا

 نسجيرج هيسرك .يلوف .تام اهيفو 176 .ةئس ىلا بف مبكري رطب هللا ركش
 جدع كري راعلا مع نبا يواهرأ !|

 ةفرشلا يف ةعدقلا لئاسرلا ن »ب ةظوفحم ةلاسرلا ١

 باتكخي رات نعف هنع هانلق امو . هراشب بهارلا فقستب اًربخ راث لا يف دجن ملاننا ؟
 ليجنالا اذه لمك: ينايام اهرخآ يف ةينايجربلا ةبتككلا يف وه نالاو مغرلا ريدل ليجتا
 لبجي ةينابيشلا يف هسفنل هبنك بلح نارطم هراشب دي ىلع 170 ةنس لوالا نوناك ؟ © يف
 بلص وب خيشلا تيب يف زوردلا

 ةنس يف ةمعن ىروخلا نبا سجرج طخب باح ةسينكلا يناعش ثيقلف رخآ 2 انك ؟

 ةلاسر ةفرشلا ريد بتك ةنازخ يف دجو دقو ٠ مويلا ىلا اهيف دوجوم باتكحلاو 4
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 ٌوْشمد نم ئمدق معن سلا باوج اطبا الف ٠هديرب ال فقسالاو ريدلا ةسا

 اب ةماسرلا ذخاي .نرا سامثلا لع ضعبلا راشا : ضفانت ىف فقسالا مقوو
- 1 ١ 

 ءروخلا هيف ملكو ريبدتلا اذه هقفاوف أنهاكهعمر دق ناك 5 ةنراوملا نارطم

 اذِكم لخد ىح ةدعاسملاب هدعوف هنأ رت سواردنا ىروخلاو يناممحأا فيسوب

 لاسن ىف هنحن رفس فقسألا ىضق اهئانثا ىفو.٠ ةماسولل ًادادعتاءالتخالاةضاي و

 ربقلا هوعدوأو ةوزاشلار معلا نم نيعسنلاو ةيداحلا ةندلا زواح دقو |امث“ثا هنن

 "كذا سوسفلاو هتوحا دالوا 2202000 م لع عازن تاعتاواو يدلا ةسيئك يف

  5 529فقولا مو ع زاتم كلذ 0 ه4نرولاو : 0 2 رثلاو لاما نا نوع"

 بهو ايلين ةيبعتل قا لا ا فا يجنن يذلا

  1ا نال ا . ا 20
 زاكعو بيلصو جات هروص املع شقن هربق ىلع ماخر نمةطالب تعضو اذهلو

 ةليضفلا يف لماكلا نيدرام فقسا ينايرسلا ٠ ةنس ناسين + يف هللا هافوت ١ |ا/*

 ةينيتاللاب كلذكو“ هن ب ورمل م ٠ ياع بونكم رادجلا يف رخآ حولو

 8ةئنس سان دة ينايرسلانيدرام فةسا 00 ةند للاب 7 ١

 خرا يا يدب يد لك وعلا ب هنكرت" ن تلال

 ع 00 1 20- 1 كمع 8 5 :-ةخسلا َّق رب ل ةنالث

 7١؟4 ةكس اري رح ةيدابتعا .سدادق
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  0ةيكرتلاو ةيبرعلاو ةيئايرسلا في املضتم ًاديحم الضاف هللاهمسر نكو
 ةبوتلا ةقيرط هامم 1 ًاياتك فنصو * ةلاطيالاو ةيسرافْلاو )١( ٠ ىنتعاو

 |  55ناك ذا عبلعلا أهدعاو اهرسأب ةيعيبلا س وفعلا باتكت ا يف اما ماعذنم

 يواهرلا رغس نب دحالا دبع سقلا هدي وش زحانلا ٠ ديسلا رايخا بتكو

 (؟) دنحلا دالب ىلاوه هتلحر ريخو تاكس

 ةئنس فو ١74 م هماقا تناكو ةيمور ىلا نادلكلا كري رطب ءاح

 نايرسلا ريد

 داهطضا دعب هنا : لوقتف بلحب نييكيلثاكلا نايرسلا رابخا ىلا مجرنلو

 ميلا نيدرام نم مدق 1756 ةنس نم راذا ربشيفيا نيتنسب قاشملا نموسشاشا

 ا دابطضا راثاو هللاركش كرب رطبلا هرثأب قلو (يوقعي ناك مو نالصا نارطملا

 لا ا عيذي ناك ذا نييكيلثاكلا ىلع ايساق

 لاوما عمج لاتحخلا يذلا اذ_ه قفطف هيفنو هلاوما مث بجوتس هعيطي ال

 اذكو اذك هلطعب نا هيلا :ءويو دحاو دعب ادحاو هيلا مهعدتسإ وهو سافلا

  57يبجنرف هنا انعم ملاحلا ىلا هد ف الاو ٠ وهو ثلاث امههلا ”مشناو

 يذلا ىيلثاكلا سداسلا سل روق كري رطبلا مسخ نيقاشملا مورلا نارام رقد

 كلت ف ان مرف لان دق ناك رتسفلس اذه نال سويسانتا هقلاس دعب نم بص

 جدو ى ىفنأ | ىلا مهتفقاس سا لسرأف نييكيلثاكلا ىلع احناه راح ىلا 4 عمجدو ةئلا

 هفرشلا ةبهكم يف ناتخسن باتكلا اذهلا ١
 هيلع علطا ؟؟ دع يببرعلا فحصملا ناكئاولا ةبتكم يف ظوفحم باتكلا اذه ؟

 يناثلا مارفا رام انكر يرطب ةطبغ
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 سواسلا لصقلا

 نم نييكيلثاكلا سويسانثا دابطضا ح ىنحسال هللاركش فلخت ١
 ا ةافو :- ةيمور ىلا نب , ديطضملا بره >< - نمراو نايرس

 ميسا فارخ ىلع باذ هب الث قافتا دع هتيصو دج فلم

 هراشتنا << باحب ميوقلا نيدلا لصأت ١

 اهريغ يف
 الا مش 2 7 ا ا

 ىلا هربح غأب الف جلافلاب يدا كرمرطللا بيصا نوضغلا كلت يىفو 5

 ىلا دترا:اهببسل ىتلا ةيكري رطبلايف هفلخيل كلذ ًارظتنم ناكو هعينص نبا ناي رغملا

 قلق' قفطو 3 تاما عرسا : كيلثكلا نامالاب هرارقا دعب نم ةيب وقعبلا

 ” ب ا وعا مك ربل ار جنان دلل هاربر
 000 0 ل الار قو كلاش قرك هلئار طقم لصولا ىلا لمخ
 رومغ نبا يشوقرفلا سراك 5 ةرزاومو ىنيدبع روطلا نوهعم ناي رفملا

 يذلا يدمالا نالصا نارطملاو ديبشلا مانهب رام ريدو شوقرق :رارطم

 ميسملا يتعيبطب داقتعالا ةعص هيف حضوا بانك 222 5ل0كل/ذ دعب راض
 0 و ناب رغما اذه ديدجلا سا رطلا ه>و كلذ دعبو ٠ ءامضالا 87

 ىتح مهنع هداعبا يف اوجلاعف مهرمدي و نيبكيلثاكلا يذ'ويف هناكم ىلوتي كل باح
 000 ا د ملأ مهر نإ

 سويسانثا مهلا داع ٠ أمات ةحارلاب نويبلحلا عتق نا لبق هنا ريغ
 مورلا ىلع ةمراص رماوأب 175 ةنس ةعصاعلا نمم مورلا كريرطب
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 لع سعبقلا يقلاف ' 0 ىر الا فئاو طاا نم نيكل لذاكلا ىلع هدب 0

 عقد 5 0 ةعلقلا سلح ف جدو ىدعلاب داجو نمرالا نارطم ةواسق ناك

 أهيلا نيئحاللا هل فو 5 4هيمور لأ برهو اريك افلم تناكو ةداعأأك ةما

 هاقر دق ريبح نبا ناي رفملا نك اذه ١هبوح همعن سقلا ماما نم ابره ذم

 نم ىنتخا نيكلتاكلا ّ 0 دتشا اف باح ىلا هنمو نانبلب مارفا

 مأرفا راه رئذ ف لزنو هيهور ىلا هتفيقشب سهذ * نيثنس دعب و نيدهطضملا هج

 ٠ هيف نيهفم يناداك سيسقو ينوراملا اوح ليئاربج نارطملا ناك اّتقو هعم
 2 0 5 ع هخوب اله سدس لغا يطععيا امهفرص ىلار ا 1 رطضا م

 ميقن نأ 0 8 ريدلايف ميقث نا كا مال ممم هنا لاني دركلا ىل ما هم

 م َّط ند وه س / ١ نم ل 5 ل دلا 0 3 ف نيينالع تحمل ف سلس

 امهسورد 0 ناب رشا ادكنو رب هدفا م نا 0 ا كلت ٍيفو

 تت | ةحردىلا ينوراملا سربق ناراعم اًوح ليئاربج ديسلا اهاقرف ٠ ىتيدالا

 هوحو ٠ ه٠ ضعبلا اهدبش ةقئاش ةلفحلا تناكو ٠ ةسردملا كلت ةسينك

 خيرات قشمدب ءأذهب رأم ةسيك ُط ليئاربح سهلا ةعابر تناكو . ناميقرش

/ 

 َْق رهس فقسالا فلخت نا ىنابغ غار سواردنأ س ٍ أ ناكو ا 8 ةنس زوم

- 

 اماول ةفرشلا قأروا نيب قر دل> ص طظوفحن اخ راتو انهاك اذه ةماسر كلص نا |

 نأك للحب هي القلا | ةمكم ف يدق سادق باتك يف نوزيت امنيتال هدب طخ ابتكف هنتنق

 قامثد سواردنا سقلا صن
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 دقملا عمجلا ثععب و ابايلا هديا هتماسر دعبو )١ ( ٠ ةيضرفلا ةولصلاو سادقلا

 تار ةفئاطلا ماب رهس تيكا أعج يتلا مدل نم هل نيعو ةيربح ةلحي هيلا عج ع
0 

 اًيحاو مغرلا نيع مارفا رام ريد يف بئانلا اذه ةماقا تناكو ٠ هتشيعمل اي رهش ٠ سوت <

 تايجلا ىلابتكي دل نم ناكو ٠ (؟) ةنوزحلا مالا ةسينك يف حبصم قوز يف
 بهذي ةحاللا تءد الك ناكو ناكمالاردق لع مهسوسإ و ةاعرلا نم ةيلاخلا

 نيكللناك 0 / امال ةشمو ىلا ردكلا سولف نم ةريغ. السرب وأ ةسفئن وه

 هسلج نم
 هعشص نب أ هش نا انيأر 00 بلح لحال نالا عجرلو 4

 سويسانثا مم قفتا : بلحم هبعشل اا فا كل اركب تاو ماقال

 عوضخلاو كيلئاكلانامهالا روئسد ررق ايف نيبكيلثاكلا ةمواقم ىلع مورلا كرب رطب
 سويس: اطاتعا لا ددع أنمدق 95 نامل فسوي يروا مادق ينامورأا ريل

 هأ لاقي ينمرا نارطم 1 بلح مدق اذه دعبو ٠ هلقلو هئاير نم

 كرم نيدحلملا ةيا ءامسا ركذ لطباف ًايكيلثاك هنوكب نلعا ةنس دعبو ماهربا
 نيسيسق مسرو نيلصفنملا نمرالا ةداعل ًافالخ ءاملاو رجلا جزم سادقو ةواصلا

 انامرف لصحتساف ماهرباو هلا ركش ةمواقم ىلا سويسانثا ضهنف ٠ هسفط نم

 نحسلا يف اجزو 17٠١ ةنس امهيلع ضبقلا ىتلاف داورا ةريزج ىلا نينثالا ىننل

 6 لق نك يذلا وهو 0 ىدمالا 01 سهلا باح ف دئموي 0-7

 هيمور ىلا اهنمو ريبج نبا نأي رفملا ىلا ةعصاعلا ىلا رفاس مث هنطا ءانجيم يلا

 نامزلا كلذ لاعتسا ىسجح نسادقلا ةمدخ باتك يف اندجو اني .

 ةفرشلا يف ةظوفحلا ةديدعلا هلئاسر يفاذك ؟



 سلي
 سيسقلااذهف ٠ ةيوقعيلا ىلا اهئمو زيلكتالا ةعيش ىلا زاناف سيرابو ايليسرمو

 نامرفب ىناف هتدعاسم ضمن ةءينص نباب ىرحأم َى ا راملدي دحلا ادوه ى رحلاب وأ

 مسأب قحسا كري رطبلا ديب انايرفم سصن ثيح نيدرام ىلا هقفارو هقالطا يف

 مهنا اأعاز اح ةئ راوم ىلع ةحمجلام ءاقاو ةعكاعلا ىلا هتعاس نم هجوتو سويليساب

 كري راع سرط يفأ دعب نم يل ا نأمآلا يف مهتابثو نايرسلا ءادتها ببس

 ا 56 ىف افيرش طخ لانف ٠ هتكري رطب ضارقناو

 ةنعق كاذذا خثدخ ٠ اا شاب بيجر دهع ىلع ب باح ىللا لما ىفاوو

 ظل مفدب تملا ىتح امهسيخل نيقيرفلا نيب ةهظظع

 يلاولا مهخاص اهدعبو
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 ةغللا نم ميما ءادتقالا باتك مجرت م )١( اهتدحو نايبو ةسدقملاةعيبلا داقتعا

 سهلا هرشنف ةيمورب ةنراوملا ةبتكم ىفدجو يذلا وهوةحيصملاةينايرسلا ىلاةينيتاللا

 ع 1 حالا طا يق و كلا كرز نادك كالا ا“
 اك ري رطب ةطبف اندافا ام لع 208 ددع تحت ةيناكتاولا بتكلا ةنازخ يف ةليلجلا

 ةيلصالا هتخسن هذهو قمحسا نايرفملا ةمسرت » هصن ام اهرخآ ىف ءاجو ٠ ةمالعلا

 ةغألا نم هلقن ١7١١ ةنسئىرن انام كلذ ناكو ذه همحر هدب طخ

 0 ا ةفايتسلا ل نساك

 نادك ناضوملا»ةءره ىسالعملا نب ردح بعلا باتكلا نش قرتشا

 اموت رامل ٠١ ددعيف انركذ 5 ةيتوهاللاو ةيفسلفلا ةصالخلا هبتك ام سفناو
 ءوظسراةفسلفباتكو هينيطنطسقلا يفهدوجو مايا اهبي رعت لع بكا ينيوكألا

 (؟)ةمنمرالاو ا وةلاطبالاو ةنئتاللاوةئيرعلاو نان رسلات اغللا نحت 4

 كانا "لاق لاحتالانات انا كم ادع نادت زي ةئالمل اذتتنلا "دف
 0و اخ ار افراق و اكلنا نأ عم نمد فل ري راسل ةقاقا قدما

 ةسداو ةيغسافو ةيتوهال رك نا لعب ا | هدب ىضف أاهيفو 5

 ةيقرشلا ةبتكللا يف ةمالعلا اذه هغصو مث ةنايرسلاو ةبب رعلا ىلا ةينيتاللا نم

 اهل يذلا ىوتي ةفقاثنا' سيئر "نوما ميجا انقيدص ٠ هلوقب ٠١ ةحتص ؟ داحلا

 وهو يك لوألا نامالاب 2 لجانم هأيا ةيقاعلا داهطضا بيسل ةيمور ىلىلا

 ف”راي رغم يا شويايساب رام فييلأت هصن ام ابعلطم يف درو اهاندثتقا ةخسن نع ١

 هتاولصب هللا انعفن ريبج تيب ةليع نم يلصوملا يفايرسلا قممسا
 هاو عانس 1 /ارعا ةقرتللا ران لا
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 ةيتوهاللاو ةيفسافلا تافلؤملا لقن لَم اءاكم لازي ال( 171١ ةئسس ) نالا ىتح

 « ةببرعلا ىلا ةينيثاللا نع

 ةبايلا هيلا تدهعف .اهدحو ريدلا ُث همداخو رفس فقسالا قبو

 7 ةضاخر هؤاقدصا نآك ن ناصح نعط هنأ ثيحو كرير طلا

 5 ساطي و هحصني ةيمورب ريدلا ىرت ا هندعاسمم و همأايا يف لل يليفنوب

 تركو مولعلا أو اوأ ارقيو ريدلا يف اوميقيل ةفئاطلا نم. ناخب ين نا ةجاحاب

 لعمي الو دعي فهسالا

 2 مذ نكي 15 ةيمورب ةنراوملا نابهر رثك ىتح اذه لع لاز امو

 ف ةماقالا ف مه صخري نا لأ انيدركلا نم 0 اوناكو ريغصلا مثريد ريغ

 اماو ٠ مهل حمس ملف ةدحاو ةغاو ًادحاو اسقط نيتمئاطلا نا نيحتحمم نايرسلا ريد

 ريدلايف اوميقيل هتفئاط نم ةذمالت سادتس نا ىلع اًرس فقسالا ضارحي ناك

 سقلا ىلا 171 ةنس طابش ؟ ىف بتك هتخوذيشا يارلا تشم هآر الف لمفي

 فقسالا تومي _1درا لبق 55 ةيسمور ىلا هحوتي نأ «ادرأل ا يسدق همعل

 مولعلا 0 2.1 نايشب هعم ينايو نايرسلا 1 ري رطب ءابعاب موقيف 00 راعم هلعحيل

 هيا ريصب نا | روكذللا ىل ! ضبا رفس فقسالا باكو ٠ ادنكور ةنيدم يف

 أنبل ىلا قلطناف هرغم راذعت همسن ىلا ناريغ ٠ هريد يف هل افلخ همي

 0 1 ١ ضوفف يلشروا يسركل همعت .سوي روغي رغ يدف انأرطم قو

 ب نر درست نأ ىلإ ا ,”اسو رصمو سلح نايرسم ةياعر هيلا يلوسزلا

 يف مظعالا ربخلا دعب هعناب يداني ناكف ٠ تايشربالا نم لكل ةفقاسا نيعتيف
. 
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 ا اعمل
 50 ل

 رئاسلو يلخل نارطم ةماقاب عمجبا ههه سور وم نييقرشلا فارصناب رعالا م

 ةياغلا هذملا يمدق' همت باختنا ع تراي رسلا نم نيكلشكتملا
 ةةقضاللا 000 هتاف :همس ريح نبا ناي رغما ةافو م *

 |ا/*١ ةئس اًنارطم يمدق همعن ةماسر - رفس

 ةريغو والا شويعأتنا ةمواقما

 . ٠م - امي 0 8 3-1

 قرشملا دالب َْق لالا ابطضالا 3 فاول 7 كهسهور 1 وأمل لق اونأك

 هيمو رب ءا رفا 03 ريد يف مهتماقاو مهم لجانم ىرخ قابلت | مهتلمج يفو

 كلذ ناكو اد || لك عوجر !اب مثرءأي نأ يسارع ليقو “1

 2 4فد ةيلع 2 هقو ل كد أ هناذ دال دع نب عوشل نارطملا ص ال

 ةراترلا ناهللا ظضرل ا لاع ناكوا اله: ةتس نانا ١1 يف هلتق ةلع تناكف

 كراشالا رتنلاو كفقفلاا اع [ةردظمو' ةيكوتلاو ةييكوفلا

 سوسا باح ينايرس - عار ةماقا روك ذملا ممجا دصوم لح 0 الو

 طم رسلقلا | ةياغلا 0 بدتنا : ةفئاطلا ءاحنا ةيقب ينهلاثماو ىيلثاكلا 010

 ةينلا نكو ةبككلا سراعب ل «” رطنا قيفشو يش و 0 هل يف هركذ راملا رهس نبا

 هزاخأ يال هيف تدقع ىتلا لاملا ققحت إذ الاد 1 ىف هتكردا

 عوشب نارطملا قيفش 1 رصم انحوي ا سرطب ريتفلا عمجتا ىلا هةهيمور ىلا
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 كلم ةماسرلا ليتعيل ةنراوملا 7 5 راع ىلا بهذي َن 4 | زعوأو ا 7 | 51 كك هصوع

 ةحوملا 2 امالا هيلا | مهد-و ةلامر ف م 8-5-5 هأ 0 ألو . الوا لاقتساف

 تاما ل

 ل :ةماقا ركلذكت يذلا نايرسلا ءا ءارح- نم ا ىداإلا نم يباحلا هيعش

 انا وقؤار 5-5 -1 مئام تدع نحلو نعد هعمأ 5

 نم 4 كلل ل يفد طا دق ةفقاعلا فقسا يلزالادبع ناك املو (١)هتماسر

 هللا هأفوث 0 فكرا ىلا ره 'اهح ريغ ماقاف ايلا(؟ / عمجم ما رمأب ب 3 هكهحوت قشمد

 يدق همن سقلا ىلا عمجلا سيئر بتك هيمو ر ىلا هربخ ىجز اف 17٠١ ةئس

 مان ,رلعبا نحب 7 0-00 مخ قبلسل ادني رية

 | نس ىلا قوم ديف قا هتماسز

 نيعستلاو ةيناثلا زهان دق ريح نب قحسا سويلساب نايرفملا ناك كاذ ذاو
 : ءيئ 50

 قرسو هلفغتساف هيمور ىرق نم ىبص همدخ نآكو . هرصب فعضو هرمغ نم

 اذه ةايح  جارس ىنطنا ليلق دعبد . ابراه اهب رفو ثاثالاو دوقنلا ضعب هنم

 ا! 7 ١ هن رايا ,/ ٍف 4.مورب مارفا زا 0 ف حعيصفلا لغعاولاو لضافلا ةمالعلا

 تافنصمة+ فلق ادنكبو رب ةسيتك ىف ربقلاهناثج اوعدواوه سفن ريزدأا ىف وزاقب

 ف تاك اي و ق 2 ايمو 2 ددع تك هلحيفأ صحن ر 9 اندودأ ف هحيذب

 يري رطب ر ! ىعسإ |1177 يي يلاغلا نوناك © يف سراو ايابلا بئاعل .ةلاسر نع ١

 مهكريرطبلا لاقتنالاب ةنراوملا رمأي يناطلس رما بلح يللاوىىلا درو:ةبقاعيلا نايرسلاو نمرالا
 راث آلا مجار ) ريبك غلبم هلاطبال ىفتقاف نب روك ذملا نيكريرطبلل اوعضخي تراوا نائيلب
 (0417 ص ةيطحلا

 نيينتسفونملا نع ثميلايف ؟دلج ةيقرشلا ةبتكلا يناعمس لاو !5؟8 دومع ؟ ج نايكل نع
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 تبعا اربص ينطعا يلا : لوقيو جردلا دعاص وهو هسفن 2 يلي ناو هني

 2 كل نيلكملا متنا متسسل : قداصلا 11 بسح ص ُْق كمالك عضو

 هئارو ىلا تفنلا ذاو . يمبما لجا نم ماكحلا ماما موفقا اذا ريف رك كيا

 نا كدر مويلا ٠ نر ينرف : نوحبصي أوناكك دحاو توصبو مهقانعا ىلا .مئاع

 مادق بابلا دنع ساجم سولجلاب هورما ناويدلا ىلا هولخدا الو . كمد برشن

 ررقفهاعادم نعكري رطبلا احلا لاس ذئنيحو . هبع نم هقاروا جرخاو مهعيمج

 كري اطلا لاوقا ذئفيِزو .هقاروا علاطي نلف اويفشتلا لاب مث . سمالا يفك

 اانا م النعل كري وعلا ينال رمتالا ماحلا هل لاق هباوج متا الف ًادحاوف ًادحاو
000000 : 37 : 5 1 1 

 ؟ كنايصع ىلع دوهش موعيمج ءالوه ناو كن 4 عضخي ال نم لك يف ناب رماي

 0 نكلو . هعيطاو همرتحا يناف ناطاسلا انالوم نامرف اما باجاف

 ينو . ًادبأ مهعبتا نا ينكميال اذه يفف مهتالص يف نورفكي هءابتاو كريرطبلا
 مالك ميصخا«نتنملا .ايبكلا+ لأسف:..ام_رمالاهترجح .ىلا احلا جر كلذ ءانثا
 اهبلجب ارماف بتكلاب انوتئا هقيقتل نكلو ميعص ممن معن باجاف . ال ما سيسقلا

 مهتاوصا لعاب نوضي اوقفط مهبتك صحفل تقولا ناح دق نا ماصخالا لعالو

 رمش وتو زوجا ةراسح فاك 7 ةقسلا حايص اوععسا عاطيشولا لاق ىد>

 اوذحاو لجرالا ص بانكلاو يذاقلاو يتفملاو نق راغاللا ض,بف ٠ ةراحملاب
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 كعب م ايليا سلا ليبس حرسو )1١(. هتيرجل 25 ةمارغ هيلع مسر دقو

 كعبو : هعم هتعامحو ةكب .اثاكلا سن ؟انكلا يف سدعي كراكو هتضراعم ىلا لهأ

 ىلع ا ناير هملاو مظعالا ربحلا ةدهاشو ى دعتف هيمورف | اح ىلا هجحوت 06

 ةهديبع ا ل اودحو هراخا عاّتسأب اوسنأف (5) مثاوسو رهس فقسالاو

 ةامح 5 4.مورب ايليا 7 قتلاو مهولق كوب نْيريكتسملا | 0 ةكعم رصانو

 رئاثلا داهطضالا بيس اهيلا اواجل دق : نيبقرش ةسماهشو سوسقو ةفقاسا

 اح ىتحنيكيلثاكل 00 هو نياثر أم ىلا ايليا سقلا جر م. ا :

 يبوقعلا قوسا -- رطبلا ةفيلخ هل رك ليغ 2 هتاف

 اهلو نيدرام ةحبلب هدي طخب ريركالا نبا اليا رابخا 0 5 ١
 نيدرامو لصوملا ف مخسسل



 ا 0 ل تاوص : حاصف 3 اجراخ ك 5 ا ها جم 1 كاذ داو“ يضاقلاب

 ل ا ءاج كري رطبلا طهر ءالوه مدنفا 0 هلا لاق“ يا لا شوح ف

 لج ,ناليه|مدنقاا م كري رطبلا :لاقفإاب ىلإ مالكبال نيابلا ةركبا يلعن

 ءاملعلا ةءامج عم يذاقلا 3 9 اودرطف دا رمافإ“ يعحصخ ص دوهش

 انه لا 6 لاقف ٠ اهرخآ ىلا احلوا 10000 ء  اوبسلجو

 اهدعب و ٠ تئانلاهلوسفهمالك ن كا اك ررقف ٠ امهسفننيمصحلا ف نمالا
 لكفاو دغلل ابن 0 ءايال م ودا دوو ةايرلسف ع وعزل انفال ىلإ نإ يضلل للف
 هدم ىلا لرييسقلا ١ اغا

 الا ةياوقا لك اطال يكد جي 311 نيب
 ناو : هلاحرو هلام اع لو دعس /نل وهو راعبلا هع 7 نبا ك كرصن ةلودلا

 4 ا "
 اا كلأساف ٠ هتفلطاو ٠ ينتسب> دقو * هتسينفف بنتك ىوس 6

 ةدقلل هم ليهو /و

 ,ةقو) ىلإ كين يقف .اهتامجا +: سر وكف نا لقا كتال باهذلاب ىل

 يتبقر افق نم يناسل جرخاف الاو يلبس لخ يقدص رهظ اذا ذئنيحو : 7 ىء
 دونج ةقفرب هلسراف هبلط بوص مكاشبا اهأرق الف ٠ هنخا مم ةقرولا لسراو
 دنع اوقلطناف بنكلاب اونأيل ىتفملاو يضاقلا لبق نم باونو ءاملعلا نم نينثاو

 موصو قدلو نسر ,آطضم اوعمج قوبنلا نه نوعحار | مهفداص داو بور هل

 كا ارك رينز رالا ةلجك :روعاننا| ىقداص ا يكن ةولل

 نيهسلا وخا مدقتف هلوح سانلاو اًئاكري رطلا اودجو ينااربلابابلا اولخد او

 برشا مويلا ؟ خا لتقت نا ديرت تنأأ افاياق اي الئاق اهزهو هت نم هكسماو
 ري

 ُث 7 ٠ 310- . 8 ز 2 0 ز .

 ٠ وأ 1 5 م بخجل علقت ةرفلو لام ف بحاض لول أ نأ < 0 3 قلد

 اس 3
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 ةبقاعيلا نم ةعبرا لخداو بابلا ىلَع دونجلا فقوا يثاب كولبلا اغا فسوي

 اوذخاف ايليا سقلا مهلا راشا ًالخاد اوراص ايف ٠ نيبكيلثاكلا: نم ”ةعبرراو

 تيل اوسك مهسل دق موصرب باتكا ودج / ذأو ٠ نيد وكلا نم ةولصلا يباتك

 نم نومناهلا ناك ذا عوجر لا 0 ةسيكلا را اوجي ىذلا قاقدلا رر

 برضي نم لك < نعليو ءرح كري راعللاو . هولتقا هومجرا : نوحي ءاسنلاو 0 /

 اهبعضوف بتكلا ةاقلاتقنبلاس ماعلا رادلا اولصين ام ما داكلابو . ا ح

 ىلا دونجلا لصوو . سانلا فرصو ةيقبلا موتخو همتخب هقْحو رضخا سلك يف

 امهلبقو هيمدق ىلع سيسقلا ىارت كلذ دنعو ىرج اب 8 اجلا اوربخاف يارسلا

 دحا ثعي نا فئاخ اناو ىضاقلا دنع تقب تكلا نا كرمع هللا لاطا : لاقو
 ٍ الف تكلا سكب 2 ٠ ينم نسحا يذاقلا نا فخت ال هباجاف . اهيف

 ءالقر 07 نبا سبيسقلا لأسو بتكلا جرخا او هموتخ كف هب

 ا 1 مالكلا ل للا 0 هلأسو ةمالع هل عضو هب

 ورسم م نا باصااب م”دءوتي نا هنم سمتلي وهو سوسقلا نم ةعب را ءامسا

 فرصو رادن:لا دنع هعدواو همتخو سنكلا ىلا بتكلا درو كوهضف . نحلاب

 هي رح 0 نا اا نسل ىلا سسفلا

 ًاسانا ىتح مريغو ىرقلا ءاسؤر كريرطبلا ممج ةليللا كلت يفو 4

 ىلا دغلا كي هوقفاري ملاذا مرحلاب مثددهتو هدنع اوناكر كب رايدو لصوملا نم

 هل لاقي ةارمالا ةماق ةيرق نم ”ينغ مهشف ٠ سيسفلا للق اوبلطيو يارسلا

 نا لع ا مست ةليللا كلت يف يف ني 55 لع لا ما نمار ذاو اغلبم عزوف دءالا دع

 52005507 يف احابص اوعقتحاف هلتف بلط ىلع مهعم اوقف
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 هرهب ١

 ذئذيحو هفصن ليللا نم ىضقنا ىتح هنيهيو هبذعي لاز امو ٠ ىحنرف يجنرف

 ا ويولد اعو تنانو يناير وحر ةليقطلا لكك
 ل ءاخنا دو الف + لتقلاب مهسيسق لع ىضشن نا هنا قالطلاب نييكيلثاكلا رباكال
 جرو ءادهشلا لاثماب ها زع مث ًاديدش هيلع ىكبو هسار نم هاقعر اط ةلاهلا كلت

 ال ا نورمان كرنب فاق طامي تاجاو ظنا ويعلاف

 فسومل هكا هودعو دق اوناك سدسقلا اذه ءوصخ نا: هللاقو 0-4

 ناجتلاةزرضخلاو تضعف مهاردل كلت ردهت يثاب كولبلا هلتق اذاف دادغب ريما اشأب

 هلق نيموي دعبو * هازعو سقلا لالغا كفو هم:اخ لسرا 5 هلمع لع هحن وو

 مرجس ىلا سانلا ماما هذتك ىلع هلالغا ًالماح ايليا سقلا لقنف ديدجلا مك احلا

 ىلا ءانجسلا لن” دغلا ينو ٠ راذقالا ٍلع سلجي نا رطضاف ضاحرملا ناكو رخا
 ةلمالا دغشو . 6 لمقلاو مهضعب فاتكا "ع اومانف نجلا أذه نم قيضا

 يشل طال ا ةحانلا ا نرتعلا 522 يلا عماج يف قيضا نحس ىلا ةئااثلا

 امل كماةننب | نؤسوألا اج 3 نيدرام' ىف ةماح تناكو ٠٠ .هلالخ نم ءاوملا

 سفن سطفي داكف هيلع اومحدزا املاطو ءانجسلا لعهءزويو بابلا ءارو نم هلوانتي

 م.مهدحاو فطر ادعم لا هل لضفي الف ٠ نم 0 ولهم امه لوقيو هو

 4 || هنحس يف وه نيكتلل اذهَع 57 نيعب رأ ءاضقنا دعبو 4

 (كرنلا قبلا : اهأرق "الف: ٠ مك احلا ملا ام ءاكتوب كعك ةةقرؤ. هينا: ىلط

 هارب راغبلا رضحا مث لقيا ةدملا هذه لك يف ه 00 هنا لع ايبكلا بتاعو
 دعام نابدرلا يزب اعيمج اودرت دقو نيينالعلا نم لجر ىنئاع اقنتكم لبقاف

 يالا ًادبو ٠ كم اال اهلل ور .ةهلاوكلاو نليشنلاوأ كي زاطملا
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 راك هنا باجاف :هارلا اذه نذ ام : الئاق كري رطبلا لأسف مالكلاب

 يعم انأو جمارعلا ايلعحو يسئاك ىدهحا ط.ضو ايجنرف راض ١ _هرآلا و ىنعبت نه

 بهارأا اذه اما ماو * نيهر لاو ةئدملاو 50 0 ناطاسلل وعداو نامر ف

 ٠ هلثما اوريصرل س املا انلا لع هعزو ومش بهذي ع ىلا 0 قايو 4 ينرفلا ابانلل وعديف

 كفلاس رماب لاق ٠ ىنلاس مك الا رماب ما امربت ةسينكلا ذخا له : مكاملا لاقف
- 

- 

 نرال منصي اسفل امزويو ماردب يتأي هنا كلوق اماو ٠ هل بنذال اذهف لاق
 مق ديال اذهف ابابلل هؤاعد اماو ٠ سعت نود نم جارخلا نودثوي كلذب ىاتلإ

 تنك يفا ةلودلا يحاصاي : باجاف ٠ تنا كلوقام هلأسو ايليا سقلا ىلا تفتلا
 هكر اش اشم نم تلصفنا ههذم ف ا رع اىلذ ك ريرطبلا اذه دنع اهار

 3 5 رطبا 0 ءيش يا يفهلاس و هم هدخاو مكاخلا 0 مالكلا اذه دنعو

 مث ٠ تام دق فيرشلا فيطالا هعبطب هللا نا نومحزي يمنا باجاف ٠ هعابتاو

 مكاهلا سلج الو :انل معما مرصربأي انيلع محرت براينيلئاق مهتالص يف نوكرشي

 نيمرخلاو ةئيدم ' مضاخ هنا كريرطبلا ل أماو : ايايا سقلا فدرا هعضوم يف

 ينارصنال 0 نا نم هنال ٠ مك دنع ةرمأ هب 3 ءايرو بذكف

 ف هنال ًاضيا بذكف ناطلسال وعدي هنا هلوقاماو ٠ تاف اح يك اهلا لاق

 7 | مث كبيلصب ةبلغلا زوم يذلا نموملا كلملا جات براي مفرا ةينايرسلاب

 دنعو هل الهياع اعد دق كري رطللا نوكيف هأبيلصالا ١ )دا نأ 5 ناك الو

 انوتثاةمهم ىوعد هذه را لاقو ناويدلا سار ىلا ىشمو رك الا ضمناكللف

 هيخا ملخ دعب لرم ١17؟ ةنس كلملا ريرس ّلَع دمحا ناطلسلا سولج ناك ١

 5١ ددع انو عجار ىطصم ناطلسلا
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 ةءاقلا نم قيطي الف ضيرءو ندلا ىف نءاط هلار' رطل نأ ًارذتعم هيمدق 0

 اي اذا اأو هوب للا تسيشسقلاب ةشسبزو ثتاكلا ةرجح ف يكاحلا هك تف

 ذيب يذلا قرفلاب هلعل اذه لاق ٠ فت الو كني رحب رلكت عرشلا ىلا دفلا ف

 ظ نيكيلثاكلاو ةبقاقيلا
 يذقي نا ىلع ميكاحلا قا عشرع هلا دانعطاللا مداق و دغلا ىفو اال

 ءريوظنلا 7 ىتم نايرفملا هعبتف ناتسبلا ىلا بهذو اهملستف ءمعصخ لقب

 ماليا داما طلاع اذا ئرخا جرم :راكا.ةضعم هادعوو سدقلا نارطم ىرؤبمقلاو

 ديدحلاب 0 كنب ىسيع همساو نييعلا سيئرل سيسقلا لسو ناتسبلا نم مجرف

 ةكسوأ نارغعالا ريد ىلا كري دطتلا 0 هسفن مويلا كلذ ىفو * ةوشرلب هلعاو

 مج م . صح كيبل فك ف 50 ه.عش ءاينغا نمو ني راطملا نم سلخ

 -ماسراو شرغ يتئام ىوسي شاق عم ةّرص يف هعضوو ًاريبك .اغلبم ءاينغالا نم
 لك نا ريمالا اهيا : اهيف نولوقي ةلاسر اهديبو ةرغاع ةي روط ةارما عم مكاحلا ىلل

 رشْسفلا اذه تاتق اذا ننكر شغ ةعبراب , ءااطنامادع أمو ككل لح دكهم د

 اا كرضلا عئلضوو: * نولؤةوسملا حف ناطلسأل هاوعد تفر” اذا.« اكيلع هنو

 لاتسرلا أرق الف ٠ ريمالا ىلا ةلاسلا عم لاملاناسراو شاهتلا نذخاف ريمالا مرح

 ٠ ءاثنملا ؛كلذيف لسراو سيسقلا ىلع قفشاف ٠ مهيواق ةؤاسق نم.بجم'

 اخاالا ”النع ىمسدقللا او نالضا نب يسملا درع اجاولا : نيكللناكلا هوجو نأظ

 آطرعلطا نا ب مومو لادتع اخاؤطلاو انركي ةوع اربقلا بل
 ماك هلليا!! عملا ذل: لاعمال «كذاالا ريؤي/ نيك فاجن حالا شتم: ةفوصخ ةرماوم
 ولو ش رشامك ”ةاهظال ًالظ 0 نوديري يوصخ 1 يف ءاربب ف ةراع:تناريمالا



 ١ ها/

 نأ لاثو ع ٠ ماكملا مكاح هللا ماما يدب كبلاطا نالاف ٠ قح يبلط ل

 تش اذ ٠١ لاقف :٠ كصاخاو ١ هارد ل 8 ع رط يف ؛ء .كلوقح ه5 كمالع

 أب ,ييلاطف 0 يلتق ديرت كا كناك ًادغ دويل ىلع لأ مهعادخ نك

 مسي نا يضاقْلا ,صواو عرششلا ىلا ياوعد لوح لالاب كوتا اذاف ٠ كودع

 فرصناف ٠ هللا لب كرصان انا تسل : لاقو مسبق مال نيبا اناو ياوعم

 هنجت أ جرإ ٠ كتحارب دقراو نألا

 مهيلاطعي مكاحلا لسرا مث موصخلا نيعا لع 00 حابصلا ينو
 انركذام لع لاخلا تناك اهفو ٠ ركب رايد نم هنونيدتسي اولسسرا مهنا اودتحاف للا

 ادييلا هقس ةعبات دردخلا 5 و اغا ليلخ هل لاقي ديدج را نيدرال نيعت

 لودملا مكاجلار 010 سلا ىف مايا ةتس ايليا سقلا قب نا دعب كاذ ناكو
 الم |
 س1

 موصخلاهبلاط دغلا يفو ٠ هليبس قللعب 5 هدنع ايليا سلا قبا ناولا ىلاهل# نا

 اظاتغم ميلا اهدرف ةشقاو ١ لام نم مهنم هيلا لصوام م لك

 ديعلا ةالص كري رطرلا كرت بآ !5 ءارذعلا لاقتنا ديع ةيشع يفو :؛4

 يرقلا يلاغا هوجو عم نيقاشملا نءرالاو نايرسلا نم اريك ًارورج هيلا عمجو

 سهلا جرختسي نا هيلع اوضرعم ديدجلا 6 نأ 56 مهب بهذو ةئيرالعمو

 سل لا قيسف ءانوعسلا ىلا هقيضي و ريمالا تدب نم ايليا

 ةر ةلا كلت فو ٠ ةلممل هل ذك دبل

 4ب هقدواو هأعسو ىلا هيأ ف 00 ى رع 5 بنقلا نم م وح مق و تو 1|

2 
2-2 

3 

 ّط 5 هرح دخب بذقلا مل 2 تومي نا كشواو هياع يمغا وا ديدش

 هل قف طاسب هدأ ةدَظ ةوحأ ظ * هم «َ ءأق "كالذب لأ الف 9 ادع 17 هيجسلل
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 ااا راماةسكا ىف يللي همتخو ريمالا عيقوتب ةصخر ةقرو ىلع اهطسوتب لص

 ريمالا ةجوز كلم ىف اهنال كاتفجلا هب رق يف ىىتلا ٠ نيدث الام اب صيف أهم |!ابهذف

 ليال دراوتف ةسييكلا ةرايزل اعموم مولا كلذ ناكو زيبكلا موصلا لخدم

 ءرعجري وماع ديعس سلا وهو مثدحا ناك ذا هدادضا ةعنامم نع يو ريغكا

 نويكيلثاك ) ترف ةسيكلا لع يلوتسملا نا الئاق (٠ اظعوو ايليا سقلا سدقف
 هلغعو عاتسا يف ةبغر ةعيبلا كلت اودصقي نا مويلا كلذ ذنم نويكيلثاكلا أدف

 رمزا كري لطبلا اداتتتساب ادعي نما كبل نيكلناكلا ةراذا تناك الو 0

 +هتلاسر تفاوو تافارتعالا عاّتسا يف هنوصخري و هنوني او سك ناس عنا

 نورذتعملاو ايليا 0 ادلا يلغا ىمَمَف موصلا رخاو | هدف

 ماتو يق هولك
  #5اال 7 لا ةقحلي نا اينرخيةدادصا ايليا نقلا: اجت ءاشو

 رماي انامرف اولصحتسا ثيح ةعصاعلا ىلا هسانا ذفناف ناشلا اذه يف مهكرير اولا

 أمو ةنطو نع دعب وهلاوما طبضت و9 ري رطب عيطي ذل و حئرفلا عيتييفاي رش لك نا

 الا ةعد لاسر نامل ىلا هتروصو كري رطلا ىلا نامرفلا اذه لصو نا متع

 فاصع دق زي ؟ الا نياناليا هل لاقي ىتعبت نم اير كراع نا الامان ا

 وأ هلإتفتف هنم مقتنت نا كلاسأف ا ىلا بذتحاو جنرغلا نيد متو

 ىفنملا ىلا هب ثععبت ٠ هيلا يعدتسا حلاحلا يللا ةلاسرلاو :رامرفلا لوصو ىدلو

 مزع ذا رطخلا هي هسفن ىار الف كري رطبلا هبتكام ىلع هعلطاو ايليا سقلا
 هموصخ ني ىتلا ةلاسرلا هلاب ىلع ترطخ بك هله عاف رطبا 0

 ا ل نال هلال نا ةيونرلا ةياكشلا نازريمالا اهيادل لاق
5-9 



 وة ١

 اراو* كلدم مهفوح الا يللا ادوزعا امو قا ىلع يتدعاس كنال كيلع لبانا

 مولا كيهفا يناذ فختال ايليا سقلل لاقو طخح م احلا اههفصن ايلف ٠ ةلاسرلا

 ١ 0 00 0 صا دقو هف د مك احلا نا رج ٠ افعتسم رالعتو ةاكرأ

 وه يف 5 1ك بكي لرا هيلا نعواو ها هيلا ىئدةساو

 هجوتنا : كري رطبلا ىلا اوبنكف نيناعشلا دحا نأكو هرطاخ يف اب يديو هسفنب

 مكا 1 ١بلطف رضحالا مايا ضم لف كدينم ةيك ري رطبلا بهذت نا لبق اعيرس
 ع ه ةثالث عم هياع لغدف كري رطبلا رضحا مث هناويد يف هساجاو ايليا سقلا
 كري رطبلامىلا تعتلا لب 6 5 م صحر الو ا تدني م 4يعدم هو>وا

 ىض فاساهش هما انأو ين هنحلو ُْ هناحاف . كوصح وه اذها : هل لاقو 539

 اذا مك احلا لاق ٠ يمار لع كرماف ةسينكلا هتللس كنا كيحو ًاسيسق نالا

 2507 0 نرألا عدنلو ٠ هلتق يف رماب ينا فيكف كنا ناك

 ءاحمللا ثك كل نأ الي سلا ١| هل لاق د كييف وو «٠ كب هأتا نم لسراف ٠ كنامرف

 ةرووثملا كل هذه ىوس مسا ملاناو ةريثك سئانك نيدرام ينو ةفئاطلا
 "يلع تكتشااذه ىلعفا عوبسالا يف ةرء الا هيف ىلصا الو ريماللا ةصخرب كلذو

 لاق ١ ىند ناس عرشو 174 ا: م نأك 5 يتق يف ْى ترج سو ناطلسلا دنع

 دنعو تناوش ريمكلا 55 مل ا أو * ني ديس هحو 0 دوس : : راصام راص لق

 4 هتلسل 0 هلباقي 0 1 | هلم ثا رفا 9 اج لصو مالكلا اذه

 ثدعت ىدذ نوكت نم : رطبلل لاق 000 زوو يجيوبكلا نيبو

 7 تعب أو ةعلقلا 0589 5 نأ /أؤ ٠ ماكل عدختو ناطملكا نامرأ ف قف

 لكولا ىارتف ٠ ةيناط املا نيمارقلا روزم بجوتسي اذام ىرنل لوبمطسا ىلا



 ؟ 6 ١

 ذاو ٠ اغب :روطلا نيع هللاقي نجح يف ديدحلاب هلك و هيلع ضبقلا قلاف هيلا

 ناي رسلاءاهحو 3 ريك قمنا اجاوخلا نينار كدلثاكلا اوفسوي كري رطبلا ظاتغا

 قلطأف سايثلا اهب اودتفا لاملانم سابك ١ ةعبرا اوعمجو ةظاظفلاو طلغلاب اوقاف

 ةيوتو ٠ لبق. ةشرثك"ا هدادضا ىلع هناسل لاطف مايا ةعبس هسبح دعب نم

 ةناتسالا ىلا يركركلاو ركب رايد ىلا يناثلا فسوي و باح ىلا قوما كريررطبلا

 قيرطلا يف دابف
 رقفلا يبأب فورعملا منع نب همت سقلا هعسا ري سق ىدعها ءانثالا كلت قو

 .:زايرسال سدقي ناكو نيدرام ىلا مجرو ركب رايدب فسوي كريرطبلا هلخ

 ريغ : كلعفجلا ةيرق يف ىتلا ايليا رام ةسيك يف ىكيلثاكلا ناوالا ىلا نيعجارلا
 يف سدقي ناكو ركبنايد ىل لقتناف هتجوز ةسارشل ةحلصلل ارفك نكي هنأ
 ةكيلثاكلا سئانكلا



 تا ١

 عيارل | لصعل |

 تافارثعالا هعاتساو هسادق - ه_:ءاسر ةليسو - ايايا سامّملا سح 5

 مادق امهباتعو نيمصحلا عامتجا  هفلاخي نم ليكتتلا يف نامرف 7

 مالا بجتن -- ايليا سقلا لعق ل ةرماذملا 7" كالا
 ديدج « احو 5م دبع لع ايليا سقلا ةقياضم 8

 ةعيبلا بتك للحج 8١ نيمصخلا ةفقارع لف
 كري رلإاةبقاعم -سيسقلاةئريت ل١

 كري رطبلا حارم

 فسوي كري رطبلا هب يفوتف ركب رايدب نوعاطلا اشف 1718ةئس فو :*8

 ىلا لي لح اح نيدرام م ىىلا ءاحو ٠ كاانلا فول ممسأب رح 1 هفلخو يناثلا

 ايهو هراصلا تر * مه ناخد و آ مايا يذلا مهعمو غرمدلا ن ا 2 هفلأس ءاودرقا

 ةسمح اوقف هدادضا ةسسدب لابوطلا 3 يل يلزودملا نب همعن اجاوخلا

 0 6-3 كاحلا 1 سامشلا ىل ع اء مهتياكش أود كيت اوقلطاو اموي نيرشعف

 نيدرام لخدو عجر ْك ةيناث همصتن ُْف ارءال | | ىعسا لو ةماعلا ىلا هأ وصو كتي

 حدق اممومضم ا ىلع سامشلا رثع كاذ ذاو ٠ دلبلا نايعا مث ُط

 مهقاذال احلا اهار ول هنا مهملعل اوعاتراف ةلاسرلا رما مهنايو مماحلا انهي

 (انتاكلناك 0 | خونحانارطملا نم اوسمنلاو هوحلاصوهيلع اومارتف بطعلا
 كلا 7 1 : 1 :
 سدسعفلا نآكو ١ ةكللثأك ورش ى أع نارفعز لأ ريد يف هر ف انهاك هعمري 23

 زيمألا ثنب فيس ةمداخ هنما كيت ميهاربا هعما تيدص ديدجلا



 ٠ جه |

 مزاللا نمىرا فسوي كري رطللا هل لاق مث ٠ هنم اير كلذ لاق ٠ يتفطالمو
 5 / 6 * 4و

 اصلا 3 ينتقملا بعشال اظفح افقسا مث اسيسق تنا ماقث نا

 هلا ه ةرامسل 0" هام لا ىري هاف ذأ قوما ارب 3 راعبلا ىهتشاو

 ةنايدلا للا الام ناكو هن راطم دحأب ب ايلا تا قش أ|و اس ا هيلا قلطناف

 ككتهن وسعي متيفلا ينال ة* أر 2 3 هأ لاقف هوك 2 0

 سايسلا لدا و هدنع 0 هربوا راعبلا 0 لخد الو ' مهلهجو مهتلالض

 نوديس 0 لاق“ سانا نيب ا:هدضف كلنا ىح يدأاوأي ا اذأم (ىرت ٠ . هلوقب

 ةعماجلا ةسنكلا نم نوعوطقم متناوةمذلاو ليحنالا ةعيرشل انالخ لدقلاو مظلا

 8 7 000 ا و ا ل تا ا اع دولا ل قتلا 0

 كلذو موحرملا كري رطبلا يلاخو انا اك راب دقيلاحلا ابابلا نا لب لوقت ام يدلواي
 اذه نأكك اذا لاق همهرف | هريست نع هلاسو رهس هل كتجا ادق 0 كيس هنأ

 0 ا 1100 و ركاب الا نايزتلا نانو

 مهنور ذي وو ءدف ررض 2 اذه ىف سيل لاقث جلا دوما سروهعسويدو

 نعذال ه 1 و ابابلا نم ةمالع يفر ٠ الا ل | و 0 انكراب مث

 )١( كقدصاو
 5 َّك و 201 داب 0 فنا :
 رطب لبق نم ءاج 5 || ىبسوم سقلاب اذاو ثيدخا يف مث اهفو

 كل ودك هأ لاقف ٠ لد ده سلدسف 2ةانسال ى ر ا وم أ أ 000 طا وعدمل

 نا نود هسا ةكلسلو ا هاك هىقن نأ كدي هنأف ز 955 نا ننام حصخ نأ

 ١ ةئسل |؟ ددع قرشملا ةلجم علاط ١9095 ةفيحص 745
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 ايسيدق ركب ين ٠ كسيئر عيطت نا كمزلي سامشلل سيسقلا لاق ٠ اجلا
 كسادق يف روطسن رك ذب نوناتال متنا اذاإف كروطسن لع ةروشم رطعا نا كاذ :

 ةعبسلا كئاوال ةواقشلاب واسم هنال سلا ٠ و يلام لوقي وهو فرصناف

 اضيا سامشلا فرصنا هدعبو

 0000222 2 0 2 ممم مس يع

 كري رطبلا عرش :اوساحو نادلكلا ةعيب ين ةماسرلا ةلهح تهتنا الو 3«

 59 0 «ام هباجاف ٠ ايليا سامدلا نم فسوي كريرطبلا ىلا وكشي قدما

 ةوبللا لثم ه رك ذم ٠ ٠ هكريرأ طب هفاخ ىت> نارطم الو كري رطب سل ساهثلا

 تالمو تكبف نيورج مدا نبا امل . لتق فيك وحولا مول ل شعت شو
 و ل ل ل ا

 تيذا ةرم ك ركذت نا يدارم اماو 1 « دابض اهي ديني لذ
 هللاقزر نارطملاو قحما نايرفملاو يواهرلا سرطب كري رطبلاك كر ,ع يف ءاسورلا

 هللا طاس اذا ريثلكب ىم لف : متومو ميفنو مهسح يف ٌتيعس ني.ذلا نم 9

 ٠ يبنذ اش نيكسملا انا اما ٠ مهتبقاعمملاعاف كلوا اما : لاقف ٠ سامشلا اذه كيلع
 كرما 52 لاق

 ةماسرب يضر هنا قا كري رطبلا رهاظت 1719 هنس نم زو رهش يفو

 ءارو ريدلا حطس فِ احاص اوساجن ةافحلا ىلا نادلكلا كري رطب اعدو ساهشلا

 ةكمحلا يف ةح هيطعي نا طرش ىلع اسيسق ايليا ميقي نا قعحسا دعو ٍذئذيحو ةبقلا
 امو ٠ يضاقلا نم ةححب مسأ را سيسق يا ىرت ايليا لاقف ٠ عوضخلاب أهيف هدعي

 دنعو ٠ هلحم ىلا لك فرصناو تكسف ٠ ةيعرش ةجج كيطءال يكلمت يذلا

 000 1 املا دصق مث سامشلا مصاخي عرشو يركر كلا نارطملا رضح ءاسملا
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 اويلطو مالا اودصق ريبدعااب ءارعالا رعش الذ - |هريغال امييفل ايليا كامسلاو

 هربتعم هوشرب هودعو دقو ةماسرأا 2 نا ةيلا ١ ابد ايليا هيلا مالا ى عدت أف

 ةصرف 2 5 هتماقأ ف ىعسل : نا ادغأو ل ما ص هعلطاو

 ةبسانم ىرخا
 لو نعدهودصي ل دادص 1 و امي ةمايشل 4حور تسفوب تلاض داو ذرعا ادا داو اللا كاقلا هل وذ تفثت ل15 ذا

 ةنئاث جوزتي نا ىضر اذا شرغ ةئامسمخم هوبدعو كالنلو. ٠:ةسسوسقلا ةماسر

 ىقرينا هلأ مك أرما لعب ىعضا اذا هنا ثم 4 ةينغ هك ازور

 غصي م ايليا سامثلا ناريغ ٠ لوسرلا 000 ٍُط سبسلا ةجرد ىلا

 ه1 ىذا تاني رفيع لني قول ا ساق املا تانطنل نق فاكر كيابل

 1 'نانارب ملا دمعف هسفن رهظيإ نإ أ رحتي نعي ل 4 هنكل ىناح جاوا: نبا ىرخش

 نأ دعب جف عيطت 20 كبل افقسا مث - ًاسيسق 3 سامشلا ماقي نأ ىلع كيلثاكلا

 ف لما كلدو ملط ىلا ةباحالاب مكاحلا مثدعوو : هودأ ارآ نم 550 31

 نبقي رفلا نم ةدافتسالا

 5701 07 رطب ىلإ اوراشا اضياريبدتلا اذه لع دادضالا علطا الذ

 0 هلا اعد مك احلا ىلا ا سيشل ا هميحم

 الا ميلعت عب ميات هنأ نيحتم أسئعماف 10 ١ يركيش ان امشي نا اهرما او نار معر لا

 ىتلاف 0 ةوشر اومدق ةيقاعيلا ثرا لب منيل اوف يف ةعونم اذه لثم ةئادق

 سرعت منك ]لع زار قاما هللا .لصت نابخالا اتذهه تناكو نجيسلار ذيب يركش

 لنبي ركادو هلا لعو يركش د كيران ذا | 1/١7/ةجيم

 5 يرغي نالواحو ركب رايد يلانينثالاب اين أرم ليما دل ار :؟ الام
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 اذه تا تنك ىلاولا عادق قر َ لاقف : هتعاو نم 55 وهو ًاسيسق ريصل

 ينمهبلطت اع ىنغ يف كلا هتبجاف مارد ينم بلطف بهار يناعجي نا كري رطبلا

 اوطعا اناحم متذخا انام كلذ يف لوقي انليجناو ءاحنالا لكن م كيتاي لاملا نال

 نوكلم ناراطملا لسرا مالكلا اذه يلاولا مهم الف كناويد ىلا ينعفرو ينم ظاتغاف

 هيدي نيب رضحي نا قحسا كرب رطبلا رما ليلق دعب 3 نمجسلا ىلا يركش سامشلاو

 ىلا تلسرا مو لاق :ناتنس لاق كريرطب تناو كيلع ثمغم ةنس 3 : هلأسف

 ىلا مفدي اذه "نا كرب راعبلا لاقو يركش لوثم رماف ٠ ءيشال لاق ٠ ناطاسلاانالوم

 ..ةروكت دعت الو .نينتس باس ثنا انطعأو ةنيسلا ف ساك اةرشغ ةبيزجلا

 ةرشع ىذا ديهجلا دهملا دعبو ٠ ديدخلاب هيلكتو هسحن رمأو ٠ كرب راعب

 كد نركلم ديلا كلو + نيدرام ىلا اهحيو ةيخ نوكلم دسلاو ساكا

 مالظ ظااروج نم مب راسإ 35 نئدرام حرا. ب نا هذيمالت هعصن ىتح نسح داهج

 كاضو ةينيطنطسقلا ىلا برهف نوقاشملا نمرالا هدبطضاف 9 رايد ىلا لقتاف

 اهيف هبحن ىفق ىتح ديدحلاب لبكو نيقاشملا كري رطب يعسب نحتلا يف حرط
 عار الب ةيعر نيدراع نايرسلاو نمرالا نوكيلثاكلا قبو ١الاا/ ةنس

 فيسوي عمنيدرأم يف قححاكري رطبلا دوحو قفتا ١71,١؟ ةنس يفو ف

 ناكو ل ةيرق نه فورعم نب ابيل ىؤه اذهو نادلكلا.كري رطب نانلا

 ميشال ”هلأسو هل هإقو هنضتحا هب ىقتلا الف ايليا ساهشلا ىري نأ ب

 و 1 ثفوا ءابملا لوقي مي كلا نالكدع وه انا لاق عدبلا هدام 0

 عوجرلاب ةين كري رطبال له هلاسف 00 كاري رطللا نع امني تيدحلا ىرخو

 م لق: + رم ا مي روضح ذنم هناف ةسدقملا ةكئاناكلا ةسنكلا ةريظح ىلا
 اروح بح



 ليدل

 انةنمرلا تايب |ناوينازللا مكمل انك ممجي ةيمور نم ةنسلا كلت يف ىفاو

 هنومولي سانلا نا فسوي يروخلا هل لاقف هدنع ريكش رضُخ نيكل ناوحلا

 ذمالو رْسقو يف نيقاشملاو نيكيلثاكلا ه:ةفاومل يا لاعايوملا نيب 1 هئاير ص

 ”شغ اهاوس ام ناو ةينامورلا ةعيبلا قوقح قدصو ميلسلا دقتعملاب رقا م لحشن

 ناياق امان لالش ككل اكل قامالا لو تايون طم نسكت هراوقالا] هضاتو

 ةنزحم ةثداح نم اوزءتو نييكيلثاكلا نيب حرف راصف سدقملا عمجا ىلا همدقي

 هراجهمهتا قححسا نب كلملا دبع هل لاقي اينايرس باش نا يثو كلد لبق مهتباصا

 ١٠ال١ ١ ةنس كلملا دبعقنش ىتح لالغالاو برضلاب امهم لكنو هوباو وه نحسف

 هنيدب هكسمتأ اشاب يدبع دي ىلع



 1 صل رح و و جبع

 ثلاثا لصعا

 نوكلم ديسلاءبعفرح ري عنم -- نيو رامي ةيقاعيلا دهج /؟
 نايرسلاو نادلكلا يريرل طب عاتجا 7؟ ؟ديهش هتافو - ءاضقلا ىلا

 ةر وكذملا ةماسرلا ىف ثحلا ةمثث /5 ايليا ةماسر نأش يف

 هتءافك مدعو سيسق ءادتها - ساهشلا سح
6 4 

 لا هحون لو ةقاعملا كرير كامل | ىحخأ مس نط فدا 5 ءانثا ف ىو 7

 4 ءان يركركلا 5 رت 1 قشمد فقدنا يلزالا كمع كوم تحت أو لصوأما

 و

 موصرب مح 1 ص ًادبعم ربا تحت ايف ىنبف ًاديهش نيعبرالا ةعبب هه نا

 ىلع ضبقو برهف هلا 508 مالا ىلا ريا غلب الو ٠ مهسيدق
 اهوداف ةمارغ شرغ ينلا مفد مهيلع اجلا بترو بعشلا هوجو ىلعو هذيل

 ا ءايا نتايسلا ل | هكر ىلا هل لو كا اونآك و ٠ ديدجلا ناينللا اومدهو

 | ولاب الأو تاشر 3 2000 لثاكلا ى 2 نا انو أم ديسلايأر نأكو

 لوك ميم م نهأك ةماقأب الار الك كلذ ناو مسمارلا ماجن ليصح ىف ادي

 ةعبسلا 0 رسما مهيلع عر ولو :اغرالا ةطساوب صعب مصعب ىلا مرعمج و مثرما

 مهتل اسال لب ممدادضا ىلجفتل ةارسو نسحا كلذ نوكيف تابثلا ىلع مهثحيو
 قل , اللا للا 1 ا ّق 4 قر | نولمعي اوعرشو سدمملا ينال نامالا ىلا

 نوكلم دسنلا اهو و نيتاث َْن كلن 5 ا عوسرماو ميسارلا نو ,كي نا اوارو ةياغلا كلتا
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 هنمو * هيف نييفملا ىلا ممجلا نم متاصن ةلاسرب مغرلا ريد ىلا عجر مث 10715 ةنس

 هدلاو ةأفو هيأأ ىلإ هلال نونا ف باح ىلا هجوت

 فرصي ١,7٠١ ةيس هيمور ىلا همودق ذنم ربيح نب قيما نايرفملا ناكو

 تامملالا: كت رصتخلا اهاعمو ةيتوهاللا: ةضالخلا ةمجرت 0 ؤ هتاقوا رثكا

 دحأو مج ابيك .ةع تارا ةمب را يف امه ىتح ينيركألا | موث سيدقلل

 كلاثلاو ه5١ ىف ىناكلااو: هريك ةديسا| لا ةبدني وأ ىالاراملا ليه طخو

 3-5 ٠ / ٠ ٠ د .

 وظيسزا ةفساف وهو رخآ نيا تا ادبو هكا( + 8 َُّق مبارلاو ما َق

 :ةقرفتم خسف الو .اهانفصو اك بلحب ةنراوملا ةبتكم يف ةظوفحم ةعبرالا تادلحلا |
 ينورالأ شنم سج رج تا " ج نمو كسلثاكلا مورا 'ةلثكبم يف" ج نم ة>سن

 ذهب ةلمسلا دعب يدتعبي دلحم لك - طيلب كيل انيدقو ول نك مل ج نم :زجو

 سونامرج نرا ةحضصلا هذه رهاظ يفو ٠ يني وكالا اموت رامل تاييلالا ديلا : ناونعلا
 يددملا نيطسغوا نب فسوي ءانتعاب - يلب سايلا رام ةسيلك ىل لع ادب وم هفثوا تاحرف
 ىلوالا ةخسنلا هذه : فوقوملا 532200 |7557 ةنس يف مرصح انح نب سيسنرفو

 لكرخا يفو - ىلوالا اهنال لوعملا اهيلعو ةمور ةئيدم يف ةيب رعلا ىلا ةينيئاللا نم ةمحرتملا

 هم باتكلا تدق * ج رخا يفو - بلح فقسا سونامرج باتكلا اذهىنتقا دق : دلي
 "0 يف كيلثاكلا ي ىنمرالا ىنيطتطسقلا راسد:بنب بوقعي سامكلا دي ]ع ةمور

 يملا بع ساهشلا رخل نا لسملا 2 35لا ءاضور يف ريثحلا دملا ةيبرملا ىلا همحرت
 رفقس فقساو فيرشلا سدقلا مداخ عوشي ناراخملا انتوخا ةقفرب كلذو 9 كلاينايرسلا

 يال ل لا كا يدلل ونو يور نافيا نايرسلا,ةييبرك فرز يس وب ورام فلا
 يب رعت ,نا هك ذ راملا نئنم سحرح سيلا ىأرادقو «5831- 194, ص ١5:4 ةئس

 نبا همحرت نع قرفي ال داوع ساوب نارطملا ةدايس عبطلاب هرشن يذلا ةيتوهاللا ةصالخلا

 ؟/ !٠ نرغ كده علاط ةرايعلا ةحاصفب ىوس ريح
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 ةعفنملا ريزغ 18 ناباتكلا 00 ىسي راشا 8 رأب سرطب اهحراشأ

 ص هلصفو ريبج نبا دلج ط لياد قدصاو 0 دءب نم نيدقرشلا ةدافال

 نييقرشلا هنطو ءانبا

 ناريغ ٠ هيلا نيوضنملا لاح 6 رادقم مسوي مغرلا ريد ناك كاذذذاو

 !75ةنسافاعسامهيلا رفس فقسالا لسرا ا لب ةرشع نم رثكأ نكي مل مددم

 هبوح همعن سقلا مثو ةثالث نم رثكا اونوكي مل يف زايرسلا هميعلا نم خيسن عم

 قشمد ىلا نوددرتي اوناك ةيقبلاو يبيدرألا ىسوم نب سراعب و سدو سآقلاو

 ةيكيلثاكلا ةسينكلا نضح ىلا نيلصفنملا نايرسلا نوعدي اهيحاوضو

 ا ْف تدهق دق تزك هكلغكلا ىلا ءادتهالا قيرط نا ِِس وب

 نايرس نم بناج 1١71 ةنس يف مهعبتف نيلسرملا لمعي اهاوس ف مابيحا اوضو

 0 مهتاولص نم نيددللا همنا ىكذ اولطباف اهاوس يف مثريغ مهعبت مق سه

 ةعينص نب ريكش سوي روغيرغ لبقا مريخ عاذ داو او“ نييكلملا كري, رطب انحوي ري 3

 ًاعار هماقا دق 2 6 قوما أ _ راعبلا ناكو هتدمقع ىلا مثدرتسيأ سدقلا نم

 ىلاهحوتو 00 ماظن : ىيلثاكلا ن مالا ُُط نيرصم مثدحو الف لاح هعشل

 سويساتا 4 ةقادصب ق اهيلا هأوصوىدأو, يكف هيوقار كب ١ مهلا ا

 لق يناعمسلا فسوي 00 ناكو ٠ 55 رعد نيف اشملا مورلا 1و لس راد

 قو. 4 ىدع نص باح ةئراوملا ةككم ةيس ةلطونع ظسرا ةةلف ةفيدت نأ' ١

 ٠ ينيطبطسقلا 8 97 بوقعي سامهشلا طخب ًارطس /٠1 ةوفص لك زوفص 448 تاذ ةندح

 ةمب رعلا 0 ةيئيث اللا نم قدا ناي رفملا ريقحلا هجرخأ دق هفسلفلا باعك اذه : اه رخ 1 فو

 263 ص ١5 راق قرضا ةلحب نعغ) 22 » مظعالا ربخلا رشع يداحلا سيم يبق *| مايا 2 4هورب
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 )املا لا دارا ل ل
 ريمالا بتاك ديدش وب خيشلا هلكو دي ىلع يشوبكلان | ياعم ىادابا. يف

 سيئر روصنم يردابلا ىلا اد_بص ىلا اهواسرا عيبملا ةح اوبتكذاو هللادبع

 أ يحتريو عكف: نايررتشلا, ماغاو ةعناملا ريخ هغلبادق ناك و حرف ةيشوكلا
 ثعب هنا اذه ىلع دازو دحا نم فوخ مهيلع 0 / كيفك فانا ص مهعجشإ و

 ٠ مثرما لبس يذلا هللركشلا اومدقت يملالا سادقلا ةمدخ ةينيصو ساكب مه

 ةينالا ءاما ةبقاس تناكو ٠ فقزروب خبشلا مثدعاسو ريدلا هاني اوأدتباو

 اراك لثفلا قم غارفلا دعب و ٠ اهلباقم ىلا ةيحان نم ريدلا قر طم مغرلا نيع نم

 ةيمور يف نيميقملا نايرسلا ةففاسا ىلاو سدقملا ممجا ىل لا ةلاسر 6 ة:س يف

 مثددعو 0 مثوربخأف ةضركلا ا ا ط يردابلا دي نع اهولسراو

 ع هت اونا لاء ارم هيل ءاعللاو واو ىش ناملس سلا ةسمخ مهنا

 اوبلطو نوينيدراملا سايلاو عباصا تس هنيادبع نب سجر جو رفس فقالا رهص

 تحتف اذا اوقلطني يل 59 وسق ةسمايشلا مسري و مثدقتفيل ةئقاسالا دحا مهتاي نا

 عمجما درأف 550 ءامالاب مهيف نوزر 5 نادل !'همتذج يني ىلا قيرطلا

 رظتتن اولاقو ةشيعملاو ناكملا ةقيضبنيجتح اورذتعا ةفقاسالا نكل يهبلط سدقمل

 نب قحسا نايرفملا مهبلا بتكو ناكملاو لالا مسوتتو ةبلطلا هعلاكم اذار

 ثاكربو تاريخ مهعاّمجا نم لماويو مهمحشيو موهننم ريبج

 هسورد لكا دق عوشب نارطلا يخا نبا هاش رصمنب سرطب ناك كاذ ذاو

 دي عراد لاب للمو الفيل ١ رشلا دالي ىلإ هجوتف انهاك رفس فقسالا هعترو

 مولعلاب هناكس ديفيف هيلا سهذي نا هياع راشاو ديدحلا ريدلا ريخي روصنم يرالبلا

 لئاوغ,نم نمأي هسفن تقولا ىفو ادنكب ورب ةسردم ىف وه دافتسا اك لئاضفلاو
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 )1١( هب ةوخالا حرفو يارلا اذهل نعذاف ٠ نامزلا

 ىلا اشاب فيصان ينأي نا حم سف هديبع ريص نحتمي نأ بحا هللا نا ريغ

 ىعدتسا دق رفس فقسالا ناكو ٠ ريدلاو لبا بهنيو ةنسلا كلت يف لبجلا

 سايلا كلذك رفاسو ٠ ةيمرمر ىلا رفاسف انهاك هلعجيا هيلا هرهص يركش ساهثلا

 هيلع ذوحتسا رد ضل رخآلا ساهثلا
 نإ بغريو لامي نييكيلثاكلا نايرسلا رما همه سدقملا ممجملا ناك الو

 رفس نب دحالا دبع سقلا كلسم نع ايضار ناكو 3 الاع انعار 0

 يبلخا ب بعشلا ىلا بتكو ةفيظولا هذه هراتخا ٠ ديهشلاس رطب كري رطبلا قيقش

 ١/1١ ةنس هذه امةيفقسالا ةجرد ىلا ىقريف هولبقي نا موحصني وهترادجي مهفر عل

 ىلا لصوف ٠ بلح بعشو مارفا رام ريد دقتفي نا هيلا ًازعوم قرشلا دالب ىلا

 سامشل! دجو ذاو ريدلا ىلا هجوت بآ ينو لصنقلا دنع لزنو زوت رهش يف اديص

 يعبو ' ةعمرب . يك رفس فقسالا ىل ا هإسر أ تويكلا ةعردل اريدج هيوخ يلا

 زومت "1 يف ةينملا هتكردا بلح ىلا هجوتلاب ذخا الف انامز مغرلا ريد يف وه

 مياغمل هدقف لعادل دكبورب ةذمالت متغاو بلح ىل | ةلاسرلا لوصو لبق 1815 ةنس

 35 اءاميا 4[:

 هيسفت نع : اذ " افق م لع هر ,لو
 .٠ و |

 فترا رفس فقسالا ىلا عمجما زعوا هيمور ىلا هلوصو ذا هب وح نبا ماو

 هبرع يذلا ةيتوهاللا ةصالخلا ضييبت يف هنواعبل هدنع هءاقبا الوا لواخل هعسري

 ةسارك تيس ةخسنلاو هناكس ةسماهشلا د>ا هبتك مغرلا مارفا راهريدربخ اذه ١

 يناثلا مارفا سويطانغا رام انكري رطب ةطبغ ةبتكم يف ةدوجوم



 هازخلب
 رص تأ تدكح دان صصما همع عسا ع 777 05 يوك و مو ا مس ع بج » تانج هت ا تهع تحلم < هه دا

 اعم له : هل لاق ا ملكو 0 ةمعل 8 0 1 هلع

 ااكري رطب قممسا عم انا ةكرشال 0 0 اك اك

 مالا ناك ثيح هيلوص ةيرق يلا هب بهذ لب كر هبيحي : كلذ 0

 ماشلارعا ضرعو ءانبلا باري ليا يردابلاو نييشوجلا 0 ع هللا 36

 رسأيلا نارطملا رضح ثيح ةينابشالا ىلا هاقفارو ةدعاسملاب هادعوف ٠ امهيلك لع

 دب و اضرا هوطعاف هب ةيرقلا لها ىصواو سامشلاب بحرف اضيا ينوراملا يفاص

 رسفلا ىلا اروط نيع ىلا سامثلا رقد طا 1 000 هزواعو ءانبلاب

 الحم انل اونبا نا كاذ هباجاف ٠ هروضح بلطو هربخ ىلع هعلطاو روخ ناملس

 جيلا انا ريصا ١ هيف مين

 ّوشمد فقسأ يلزآلا 3ع لا ةفاعتلا 0 د ا 5

 0اس كلل دار ى ةيركللا ةطسماوب قلي "ناادثلا زءواز( ١]'ىؤتتتلا
 ول لكم ىلا كف ردات كد نئارتلا كلط فاق ضراف كلغ عم

 | رس كلركف "ةدسلا رطلا تصنف الآو /ث رذ هناف هب وح نبا ةطااخمو كايا

 ري درام نايرس نم باش عاشيلا ريد يف ا ءانبلا عنمو هتعاس نم لغشلا

 رباهثلا نا هغلب اذه(؟)مباصا تس هللا دبع نب سجرج هعساو ةينابهرلاب معدته

 رقلا رضحو مهنع فرصناو سيك رس ىلفن هتنواعت ىلا عرهف قيض يف همع

 يباغم وب خيشلاو تاحرف وب خيشلا روضحب و اروط نيع نم أضيا روخ ناجل

 ]رالا سك روك ,كري رطلا دب ٠7٠١1 ةنس لخيف فتسالا اذه ةماسر تناك ١

 ارفع ريد ليئانسلا باتك درع 1ك
 مويا ىلا مسالا اذهب ةلئاع نيدرام يف نا "



١١ 

 رطبلا ف ةلايرءأ ه أو ءانبلا 4كم 0 فاطإ م لكب ن 5 نتاع يلا 5

 َك * ٠ 4 ٠ < » ٠

 راويشلا 6 ١ كاد > لنعو 0 32 اني بصعي نا 0 ,طلاخي نم

 سلا ناك و سأي يف ةيرقلاب هاواقفرو هبوح نبا ماقاف ضرالا هئاطعا نم ضيا
 يفاص سايلا نارطملا لبقاف اهي روخ يفوت نا لا انيك يف سادقلا يقي نايلس

 هل مف لاقف نلراولس نس لاب هبعش ىصواةنفدلا دعب و هزن>و ةيشربالا سئر

 لبقا كلذ دعبو ٠ انهاك مكل ميقا نا ىلا ةسادق اوممساو هدنع اوفرتعاف ىلا

 بدق كلنا ينغلب ناهلس 0 |اقو قشمد نم يبوقعيلا ىلزالا دبع فقسالا

 نايهرو سوسق انيتاي ةدم لك ف هنا هباجاف ٠ فرتعت نم دنع يل لقف موي ص

 ايرس كنا لاق ٠ مثدنع تفرتعا فارتعا ىلا ةحاح يل 5 يكف هيردابو

 " يمتنت -- راعب يا ىلإو كناما وه ام تو :أعتو و يي ١ كفارتعا مد نا يغبنيف

 ىسك درا فا يناميا اماو ٠ اهب فرتعا يل ةيطخ الف ن الا اما ٠ ٠ ناملس س هلا هباجا

 0 لاق ف امد تدعر . فاموزأا ريخا انساكو نأ ةعماجلا ةسكلا نبا

 ٠ سيسقلاهباجأف 1 هءاقفر مرخو سادقلا نع فقع جلا ها 6

 لعا هدعاسو كتعر 0 تنام ا امل 03 و رد 6 انا أءم قا هلم نا

 7-00 لعق 9و امر 2 م6 ذفناو 58 قشم: ىلا 9 ١ الا كيع م رف ٠ كَ هلأ

 هئاع كد اأو همر أو 5 00 هايشأأ نأ ريع ٠ أدر 5 ايه 2 و لا ل أفو 9 نوي

 ةلارتتاشم رول
5 

 ا|هدلاو 0١ تسلا هله ةيكيلثاك هنا فز 00 نا سكر سل | نأكو 18

 اهتعابف هب رقلا رباك ا روصح يةيعرش ةروصدأهأ أف 00 دل ةمزاللا ةعقمأا أرعيما نأ



 نم

 وعما اوعسقاو هودجيث هدجن يف نيمملا ءاهجوو يتفملاو يذاقلا ىدأ ىعسو

 ١ ايعاس اوريسف نايرسلا ءاهجو فاشن ربخلا اذه عاشو 1 نكم' اذا اكريراعب

 داعلا ىلا سانا هتعاس نملسرا كلذ هعار ذاو٠ مقاول 7 رطب نولعي نلح

 ةطونايرفملاو ايليا سايثلا هيلا يعدتساف نيدرام ىلا وه هجوتو ىمالا ةكرادمل

 ةي روصنلا ةيرق يف درفناف هيلع نايرفملا نح ىتح اك مهفطالي

 رضا كلور اتلانظللا لوري فيشر «[رويغنم ؟عاذاكريازتطبلا :نآدطارالو
 عم لصيال ينايرس لك بقاعيل ايناطلس انامرف هدنع نا فدراو ٠ ةجزتملا

 ال نم لك نا محو ةنلا ىلا لسري و هلاوما طبضتف هرماوال ميفختو

 درطضاف ٠ نيلسملا تيبل هلاوما مفديو هديب هل ةعاطلاب اممف رقي ةكحلا يف ةجم

 ي قمتسا اجاوخلا ةطساوب احلا ىلا هربخ غلب ىتح روشنملا اذه ببسب سانلا
 ايا ساعشلا ىلا كلذكري رطبلا ىزعو *كريراعبلا خب وو ظاتغاف ٠ نمرالا ةفئاط

 اسر ىلع رثع ىتح كانه انامز ماقاو يرقلا ىلا برهف ٠ هتدابا ىف ىعسي ذخاو

 | ساعشلا لتقي نم لك ةرفاو تاكربو مظعرجاب اهيف دعي كرب رطبلا نم

 ىنتخاف كلذ يف نواهتي نم لك مرحيو سبدلا نولا يف هيفليوا
 ناكر ,رطبلا اذه يانا اسف نوعاط ثدح +17١ ةنس يفو

 انل اصاصقالا ءاللا اذه اني م هنالوقيو نييكيلئاكلايفسدقي ناك اذا هظعو

 اال مع زال ازيد ىلا لحب 5 اذههلوق دنعو :نينثا ىلا يسملانومسةينب ذلا ابانلا

 ؛ رفملالب 1 تم وكف اقرا ب هركلا قبو ٍلوت ناري زح رهش يف يامايا ةيناع

 داعم 1١5 ةنس طابش كاكا ادهغ ىفب كري رطلا/ نباركو كج نميونتا

 نييدرام يلا ًاعجار ركو اهل انارطم ليكولا عوشي اخا ةعينص هللاركش ماقاف بلح



 طسوتب ةيقاعيلا عمم 000 .”باسلب ريد اوني نأ بلح نم نسب راملا دصق 16

 هيمورب نب ذْلا ةفقاس ءاعللا 55 15 ىشمدب مهفقسا

 ديهشلا كرير طبلا يخا نبا باختنا حرب ,كلا ةبيرخال# هيشدشب

 همعسمهؤرب هحفر ' .:رعزانجو هنافو - لاحل اًنارطم

 نايهر رلو ع رد م 0 تادنعم نم عارفلا

 ١ اي رس نم بناج ءارةوا مغرأا ريد

 هربرت" د هةعينص نبا -قسمو

 ينامعسلا روضحب ناميالا

 كلا

 ”ابمضال بسسل ىلع نهن برام ةسماعتلا 0 كلذ 0 فو ا

 ا 0 نأ يل ا 0 دام رتملا ةعراب نامنتعي يش وم ١ سحرج ير دانلا و

 نوواييرشب ةبح ف دل هئم اولطيو ةنراولانأيرسلا 31 طب برقعي ديلا

 نانل ىلا مذ وصو ىدأو ٠ مثرثا 08 يغدو دوحوب هوريخيو هيلا

 2 ناميقم اناكو هب وح همعت سامشلاو قحما نبا ىللوملا دبع ساهشلا مهعبت

 روك ذملا كري رطبلا يدينيب ءالوه رضح الف ٠ نييبلحلا نابهرال عاشبلا رام ريد
 ري اهنوكل يرشب ةيحان ىلا هجوتلا نع ماهل : نا اومزعام هيلع اوضرعو

 زوردلاةعطاقم نع ةنايشالا ةيرق ىلا اوه>وتي نا مووهصت و ٠ سلبارط اشاب 0

 هعما اشار نم ايو ايئابرس الجر اودجيف مملا | يبا ريما مح تل -ل|

 متماقاب يري هلعلف ني رس الار 32 + كلان رض لأ هك دضصو لق ناك فزر وس نش



 لفن

 بس اف ١ اورعد اقم زو اك ىسوم ءالعل ءلاو_هذلا ف انح دو بوقعي ومارفا

 سايق لواط ةفاريل طم نادك لج كاري راتبا ءادن تناكو غرك ثم يرغك

 «ولطنفتب تل ذا ايزماهيفا ارتب عروب ليحنالا نيسفت يتربع اهنم اله اراوزشلآ الع
 كللذ تا ١١ ةئفالملا وهيبسفلا نم مالكلا انه ىلإ امو ناط ثلا نم هب ره و 2

 لوقي وهو - ف بانكلا ضو ١ ىكالاب ال ئرشلا هعبطت وأ هرهوج ثدح

 باتكلا سفرو كريزطبلا دتحلاف «مسيسملا يف نيتعيبطلاةنفالللا زيم تنيك تيارأ

 لاقق * 3 ريشن ءايقشاو ءاطلب اوناك بنكلا هده اودسفا نيدلا نا المات هارب

 اح ند <ناف كؤهلتم نب دلا كلذكو .كتعلاظم عوصومو كياتك وه اذه سلا

 هبلغو خئادلاك قرطاو باوجلا نء ربا ٠ هقرحاذ الاو. لماع انا اك هب لمعا

 لوفي .ةريح يف را ضحلا اكرات نيدرام ىلا هتعاس نم ايليا مجرو ٠ ىكبف .اكبلا
 كلر لبو ٠ هنم ناكملا اذهو تاتكلا اذه سامثلا فرع فيك رخالل مثدحا

 كيفىطن هلا حورو يناثلا سلوب كلن علنا الإ 3ث اقداف ىلا فو هاقلتض نوكلم ديسلا

 هوك صا ا سانا نمل لب لع جعوأ | نم الاءالغلا كلا راعبلا عشب كاد عمو

 موي 5 نورملا سيده ةلقح 3 نيفاوألا ن :ماطامعا 7

 داو اذان اء افويضااافلتا.قءامثلا تيبىف اولقت ٠ .اهتسفن ةننسلا نمارارسالا س

 ف 0 1 و خليبربسملا نك 7 كل لوددعي اوةْيط 3 7 هلوهق َُط 0

 4ب وزع نوزصجو : هن المزو متومصوب ةسادقو نورمملا ناضفو : رولا تاس مود

 )١1( ريبكلا موضاايف سادقلاوهتماقاو سوطعلا مهقاشنتساو رمخلامهبرشومسوسق : كلر اان ا أب 1 :

 دحالاو تبسلا يوي الا ريبكلا موصلا يف سادقلا ماقيال نايرسلا سقط بسح ١



001 
 ---_ نانا اه مكس سعب دا صمت وهج” هان تح اهقح تدنن دن عساس 7 صدم تلح 11711 21531760 ال + ذل ع« 18 < ل تتنا 11 قاض 1172 ا تالا 0172“ وص 632577 تاهشا تن7171 ه6 كدت ده ج7 هع حج م ص

 : ديدجلا باسحلا نوم - ىضرلا تاعاطقلا مايا يف رفرلا لككا ف نوحتتسيأ

 مريخ أم ميكب ةديدس هب 48 39-3 نمإ ١ اكلك دنفي ساهشلا نو

 تارمألا 598 عوير م لدم نارفعزلا ني يف نوريملا س ادهن ةلاهح تغو

 |ارمآت كاذ ذا ذاو*٠ايليا سامهثلا 0 0 هذيمالتو نوكلم ديسلا اهدهشف

 ميت ةلئذاحملا كانه ه ماما لاح 0-0 رو 5 نما لتق ُط ىرقللا يللا هأ ن

 توييملا ماط ٠ نيلئاق لعبلا : 1 سو 3 ناك تاواصلا ءانفا اف
 أماو :٠ 50 ٠ هم 3 اند 000 هدم مهنوأاسإ ن نوزسشماو لا

 نرا : مهضنب لاق ىتح فيثكلا مباهج ىلع ةقفش نوكيي اوناكف نوكيلثاكلا
 (مكف ٠ اًمسراخوالا رس نم فرشاب 0 هنكل ةعببلا رارسأ ةعيس نم رس نوردملا

 همجز يف بذكي كالذك : اثالث ةنابرقلا لمجي نا عيطتسي ال كري رطبلا اذه نإ

 رابالا هايم امبعم تضافا لب 0 نيس اهضيفب تام هنوريم ةروراق نا

 بناج ناك ذا بلح ىلا سجرج كري رطبلا رفاس 17١1 ةنس يفو 7

 مئاكلايف نولصي مثريغو : فو ةقاعبلا عم مهتعيب ىننواصي نيكماثكلا نم

 ميهيلع ماقا دق ناكف نيدرام هبعش اماو ٠ ملزانم ضعب يفوا ةكلئاكلا دباعملاو

 ةيدركلاب الا راكتينارطملا اذه نكي ملو ٠ هنع ابئان بوقمي همسا ايركرك ًانارطم

 ا رقي 98 ءأيا سايح 0 مود تاذو.٠ 0 رق ١ ها قوس ةماي ريسلا نم اها 59 الو

 ن دئاَوخ هربا:ةيءركلا ةغالاب الئاق» ر>زوير ل ١١ قياضتف هتداعقياسك لعياو

 ارقي نم سيلفا اهل موزأ ال كت ءارق نا يا ؟
 يو 20 ام

 ىلا كلام رازاع 0 ىضملا ديم رش! 2 راع ناكو ٠ اضاتنم سامشلا جا 06 كريغ

 هناياب نالعالا لع سامثلا هأخ هلاح راهظا ىشخي ناك هكل كرتكلا نايل

 : ودفاوك هنشروتمكي ريغ هم نال هل



 قل سال
 ٠ نيب وضغملاكئلوانيب تحلصاف ةيناطيش 77 كالت كراكدق : كري رطبلا

 ةعماجلا ةعيبلا نع اجراخ صالخ ال نا:ىدلواي كحصناف

 البشت اذا“ اهبف توماو ايحا نا ديراو ةعبلا هذه. دقتعم ينا : سامشلا

 كالمعب اممواقثو كناسأب انابا اي

 تامالعلا نم ةيلالا ةعيبلا مواقا ينا ٠ كري رطبلا

 ان ادد مسيل ل 0 للا 2 22

 كتعب تامالع يف امو : سايثلا

 اع دابا ةفئانس اوك ري رطب اطن 1 نايث انتعم تامالع : 4 رطبلا

 ىتحةعماج ةدحاو اهلك ةديدد عب دوحو ن 5 ك.ءالك مص و * ماعلا

 مهن لاحلاو ٠ ممعيج دنع ةدوجوم ةروك ذملا تافصاا نال أضيا ةقطارملا نيب

 مام 5 ٠مورلاو ةرطاسنلا دنع الشم مد :> مورحم تن "كلل نؤماودع

000 

 يواقينلا عمجملا لع اك ةياوسر ةسدقم ةعماج ةدحاو ةس كك ىنءم هل حرشي قفط انهو »
 « ينامورلا يب كل قع قيال ةساثلا مس كف كب

 كيعشل ةرثع رجح قب الو هعبتلو قمل نعذت نا انابا اي كصصنا : لاق مث

 3 |١ ربنم مادق روضألا نم نم سي رق خيش تناو اهسالو

 ءاسنلاك ههحو ىلع مطليو < قفطو كري رطبلا ظاتغا مالكلا اذه دنعو

 ةذمالت لداجي قفطو ةعاجتو انا دادزا دقو جرش هماما نم ساهشلا درطو

 كلر ءابخل نرالووب انايارلي لاو زملا راهلخا ادضاقتاقوسسلا ىف دي ناوكلم دلل

 سايدلاو هودمصي نأ فوخ جنرفلا ةلداح نع هأهئيو هيلا هيعدتسف كريرطبلا

 لص فخ ال هل لوقي
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 تانشيبهعلطاىت> هنم دشتريا ن رك دمسل اا ىلا ددرتي ناك كإذ عمو <

 ُُط لاز امو ٠ اباجا نم نايرسلا ةفئاط تدرش يتلا تاف 0 ةديدس

 ةكملتاكلا قل ةاملأا ابضوع تذسرو هنهد نم هب , وقعيلا ١ اهوا تلاز ,ىح اذه

 ءانبا ىلع هلك كلذ عيذي سامشلا ناكو ٠ ينامورلا يسركل عوشملا ب 525

 ايسال و نوريثد هقفاو ىتح ٠ متنفالم نيبال نم تاداهشإ هأيا ًادنانس هتفئاط

 1 5 و هنوموأقي نمرالاوناي سلا نم نو هضعتملا ناك و * نورتتسملا ن وكلتناكلا

 لك ريغتب / هنا اوعادا ىتح اذه 0 اولاز امو ١ هل وذاويو هنونييف ةقزالا يف ة هل

 هبوحنساو ٠ ا رابلا هاعدتساف نوكلم نم امدخا ةوشرل الا رييغلا اذه

 ىلا مضني نأ 0 0 حن انهت كا 7 لب هيار يف تنث هنا 0 ذاو لئاسمه

 نبا كاطعا : قحلا لق نا ساهثلا ص ميسقاو 55 08 ةغا ةعماجلا 9

 لويد هب تيفو ن 0 ال ةدغل اطعا : لاقف ٠ هتديقع ىلا 0 ىتح زابساط

 رثكا١ الام هيطعي نا هيلع كارب راعلا ضرع ذاو ٠ ريثك ةهنم يل لضفو اهلك

 لب مثارد ىنطعي م زابساط نبا نا : انابااي  ةرخ له : لاق هتعاط ىلا مجر اذا

 عاض دقل لاقو بف ٠ روتلا ىلا للعلا نم يناقنو مسيعصلا ناممالا ىلإ يناده

 فرصناف كنم هلم أك ام

 نارفعزلا ريد ىلإ ة رواختلا ى مرقلا نمو نيدرام نم دمماماو 15

 ساطق ١7١ ةنس موصلا لخدم نينثا حابص ف ةكاصملا ينعا 9 اقشلا 000

 ناك ذا رض ةصرفلا كلت يف هبهذم ىلا هدري هاسء ايليا سامشلا كريرطبلا

 هداقتعانع لاوسلاب هردايف سعشلاءاهجوو نابهرلاو ةفقاسالاب افوفم كريرطبلا

 نوسدهلا نأك اذا هباحاف را ألهم تكحسا : تائأق هرحز (كيناك هررذ داو



 نهال
 د صمل ل طش 717 71 ا ا 157 77ج ا يت اقل مج سم جا سس م دم ع م همم د ن7 - ووجع 7 ص + جرا مم وجو ل وج يجموسس بج نإ نب جس جوج مس حمص حمس ا

 ليلجلا نع كلنا راجل ار 5 د ا 77 كري رطبلا لثم ءالعلا

 يدمالا كانو نارا أما أ وينيدراملا ر فت فقسالاو ىلا وشب نأر لاو( ١ / لبصوأا

 يضف نيذلا وسل /و نوسعلا 00 مريعو ىلصوملا ريبح ب قوس ايزل

 نرا دعب اوبذعتو هاينغا اوناك نا دعب اورقتفاف يرغتلاو يفنلاو سوبحلاب مهيلع

 يجنرفلاابابلا اوعبتو هيف اودلو يذلا نامالا اوكرت مهنال كلذ لك ةحار مد

 م مهلعل وا وو لقعلا يدقاف الاخ ابالا أوعت نا ذلا ناك له : س دسل|

 أهوعل ءااط 0 . ا

 ناطيشلا مهافطا نكل ءالعربعيمج اوناك يدلو اي ىلب :كريرطبلا
 نابهرلاو ةفقاسالاو ةكراطبلا لك شغلاب عي نا نكما لهف : ساعشلا

 كاتعيب 3و نوجراخ منال ع وعش 0 برغماو قرشملا دالب ف نيدلا

 انتعيب يث ةسدقملا ةءماجلا ةعيبلا نال نوشوشنم مهعيمج من ١ كري رطبا

 اهريغ سبل ةينايرسلا
 ةبسنلاب ةريغص و ةعماج كتعبب يمست كنال أجمل اذه يف نا : ساعثلا

 ملثم مهذللو 00 أوب مرسب نيذلا بوعشلا يف 8 كالوق امو 1 اهاوس ىلا

 ءادهشلاو ل سرلا “كفسو ميسملا لص له هبطالغو سسفاو شنروقو ةيمور لغا

 0 ل ءالوه لحال ع مه م ةقئاط لجا نم 5 ءامد
 هس بير يف تنا لهو طقف ةبقاعيلا ةفئاط لجال من : كريرطبلا

 ككري رطب انا ينالك
 نا كل نيبيل لسرأا دعا نآلا كتان نيا نش : ساعشلا

 5 ددع انه علاط ل
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 لوقا امل قدصم ريغ كلعجو كراكفا ريغ يذلا اذ نم ىرت : كريرطبلا ٠
  7” 5 , 1 57إرم 2 ٠

 مهتنس لبق اوتاف يويلع توعد نيذلاك يدي ىلع ةي راجلا بئاجعلاب دقتمت الا

 يدي نيبضاف يذلا نوريملاكو ابلطعو ةراملا نم ىنعنم امل يناروطلا ميهاربا لثم

 ىتح ةامضعب 55 رمشلا ءاعدلا 5 كلو هفراعو كلذ رماذ يفا : 0

 أودعلت الو اوك راب ليجنألا لوقل اهنم لج نا كلشأ ين ةليدر 0 أجب رخيتفت

 ةرماسأا يف ةيرق ىلع ًاران هللا لزني ناابلط امل هاسر نم نينثا برلا رهتنا اذهلو

 | نكميشث نوريملااماو ٠ ( هد : ؟ اقول ) اهنا حور يا نم كافر ال امل الثاق

 *!تنالمعت © تيزلا قوف ىلغملا مدلبلا | اوكس اذا ضيا للملا رئاس دنع ضيفي

 ءرح يذلا )١( بيهو نبا ا وجعا تت لهو : كريرطلا

 دنعمويلا ىلا ةدوجوميفو ةريك ةعطق هنم تلصف دقو دغلا يف دجوف فبكلا

 ةأرأا ةعلق قب رط ىلع لبجلا ليذ

 لب هنم ةلصفنم طقف ةدحاو ةرغص دجا لف لبجلا كلذ تي أر دق ساهشلا

 55 4 نا لبقو نامزلا يدامت عم تجرحدت دق ةثاوسج ىلع فيني ام

 كافك ٠ مرحلاب اهقشري كري رطب اهنم لكأ ىضتقال مرح .ةرغص لكل مزلولف

 كلا ياو اذه ' مهسشأ ؛ارإبلا اهقدصي ال يلا -اليزلا هذه نم اناباأي

 ؟ ٠060 هس سلدل نم تثد+ ةبوحت ب كذاف اناا لاا ٠١| مرحلا قعس| ىتد

 كيس مونرب ر ام ديع موي نيرا لا ةعيرال او تنا ت تعزانت |( ( ةس_9.4١)

 هتيام لق م رخو هك سوفت ع اء تازاكعلا 000 ادهعلا ت

 هن الغلا | دحأ نأكو ( 55. ةعرس فبيهو نبا سدو ١ وقيل :وأ يخاز رد فسوب بص |

 يربعلا نبا مي رات لع ىتحلملا يف 5 ةيكري رطبلا ىلع نيعزانتملا



 ا ا ل ما ىلا لا
 ةراحملاب هنومحري اوناك و نايرسلا ضعب عم نم رالا نم نومواقملا قفتاو ٠ هباث

 ةزابيرب اةشيالقلا ريد ىلا ”زقتناو <! ًاوباص كاذا لمغم وهو هولتقي نا نولواحاو

 ابامعتساو اهسركو لبزلا نم ريدلا كلذ ةسينك فظنف ةيكشملا باب جراخ

 وهو جولثلاو ءاتشلا مأيأ يب يفد ليللا ةملظ ىف ىتح هظعو عامسأ ىل لانانلا دراوتف

 0 ,ء ىتحةدملا لطت لو ٠ رئاسلاو سوبملا نم هلمتحي اهب يلاييال

 عيكرا طرشأ لم مهابلف ٠ ةنيدملا ةنيكملا هوذخاي نا هءادا نم ةسماعشلاو

 ةذو ةمايقلا ديع ةليا ةسينكلا ىف ضيبلا لكاك ةيفارخلا دئاوعلا اولطي

 قكرتقلا 0 ميعبتف كال ةصخرب كلا اراده ولطبأف تاناومحلا

 5 نيعب رالا ةعب ف : هلم مهاطعاف نايرسلا كري رطب ىلا اوزاحنا ةيقبلاو

 هن ىتيام ءاهز

 رثس. افقسالا"براقا] نم قايرش شاعت نوكلمل تودغ دشا ناكو 5

 )١ ريزكالا نبا ايليا همسا هتفئاط يف م كم ”ظعاو

 عنتم ناعسلاو : ىلاءإمعس هلع هتضوافم يبتشي ن اكلنا لك اوان

 37 داو ريم> نبا قحساناي رغما !فنات نم «ىاتك لع و ُْف رثع ىتح

 لب نيلصفنملا نايرسلا دقتعم يف باتري ذخا نيينايرسلا ةنفالملا لاوقال اًةباطم

 هدنع يراك اَتقو هيلع ةلوخد قفتاو كلذ ف 5 اديب أ متافي نا هل رطخ

 : ةيقاقز ةلطسقس نيداربب هلداح نآكو هيناعم 3 ىف ذاروطلا قاري ل ا رغما

 هسفن سامْشْلا اببتك ةميدق ةصق نع ايليا سايشلاو نوكلم ديسلا رابخا انلقن اننا ١

 ه4 م رفع ةلح عجار درعسو نيدرام ف سل الو نيدرام ةحبلب ةادعلل طخ اهريغو

 ١5٠9 ةنس 8 ددع



 ىلا
 ميلعت هبلذ يف رثا دقو ظاتفم ف فرصتناو هناي رفم .ّتنا ايليا ساعشلا ربصر ذاو

 ساعشلا ةمواقم اك اش كري راعب ىلا نايرفملا عجرو * هتدوم ىلا لاف نوكام

 داتدعا ةعصبو نيب وقعيلا طلغب اعانتقا ساعشلا همالك دازف هتتاعو هللا هاعدتساف

 ام ير حلل كرار قولا

 هتمواق كنال نومعث نايرفلا كيلع م

 يضيوفتب س وسقلاو ةَفْقأ- .الا ل !ء كاضفم يفا ىلع ينبتاع و ةدعاسملا نع ًاضوغ

 ظءولا ةفيظو كلا

 .تأي لذا هترجز لب نايرفلا ةدعاسم نع رصقا مل ينا:ايليا سامشلا هباجا

 ينتاجا ةكيكر لاثماب كك لب ةنفاللاو سدقملا بانكلا نم نيعارب

 ] هيلع اهتركلاف
 ء”الوه نال ٠ كريم دفا دق زاساط نبا نوكي نا ىقخا : كريرطلا

 يف سيل نا ني لع نك هتديتع اودسفاو هوداطصا اَناع أننبب اودجو الك موقلا
 حيسلا ترا نواوقمن ال وش أم ابنا 0 ١ نك 00 حي دقدعم اهلك اندلا

 ةنفالملا ميلعت فالخي داحالا دعب نم نيتئيشمو نيتعيبط

 رو دس

 7-00-950 5 0 اذالف : كرب رطبا
 2 و , 0 ١

 لكل يود تبحجر>و تيان قم أرد 22 تأ لقا ملا : س - اريسلا

 ك:تفو بارطضا

 ٠ ٠ 5 ٠ | 4 ٠ .٠ اهيإ

 نم َْك ع اودسفا 6 ءالوه *ادف نم كياع فئاخ ىلق نا هك طبل
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 0 مالا نابلا »

 نييلوسزلا باونلا دهع ىلع ةفئاطلا ةلاح يف

 لولا لصعلا

 0س را امان نركلم ريكا ىلا 1لب يف نيلمرملا ةمغأ
 مم هترواحم 74 ةكلثكلا ىلا ريزكالا نبا ايليا ليم 7* نيورام

 فسا - ايليا ديطوت 346 يب وقعيأا 00 كرب رطبلا

 عئاقو 77 هك ريرطبل ايلبا ماكبا 17 هيلع كرب رطبلا

 ىلع ةرماؤوملا - كري رطبلا بئان عم ايليا
 كريارطلا قافؤؤحانلبا لتقف

 نروعاطلاب

 ل دابطضا وا قيضوا نحس اهادسنال قيل ةيدتكا تناك 1 1

 دق مهنا نونظي هسريلفاو ةبقاعيلا كريرطب ناك اهنيب هنا ثدح راشتالاو ومنلا

 رانك ةيكلا واس وزر ىف ماييعسو لح ةدنك/ عم نالبتسا كفار

 ني. روهشملامانالا ضعب مهتكر اطب "رقم نيدراميف هنا هللا ضيقةيعرلا هديدبتو

 نيدلاةسمامشلاو نابهرلاو ةنبكلنا ايحاون لا كلت ىف ةكلئاكلاةنايدلا اودط

 نامالاى لا اهيلي امو ماشلا قشمد نايرس ةلاتسا نم ار كم نانل ثا تاي 0

 لوقف هاف انههر امخالا كالت د دارسمل ١ انا أهو ٠ سدقلملا
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 نيشوكلا تراهزلا نا اذه انباتك نم رشع 3 ددعلا يف اما انأر

 ماقاي م انحوي مستر م 5 أيد ىلال رم وأ نم ١54 ماعاو انلوتنأ نق أوناك
 مك

 مسارح بلح ل | اعحار ر لمقو ةندلا كلتىف كزع اان لمركلا < هنآر بسوي

 ىلا ددرت» هيلا راشنأ فسوي بالا تراك .: و ١5146 ةنس هتافو نيح ىلا

 هآسرأف زاساط داره ى ملأ اانا نوكل 9 لاق 3 ام 0 اهيف ف ةداص نس خيرا

 ١70٠٠١ ةنيهملع مثأ ىتح أهيف ثبلو هيمور يف ١ ادكيور رب ةيردع لا 153 هدب

 كيلنالا نايل ىانو باتنعو باجي ًازاتمم ةيمور نم داعو أسيسق مسّراو
 0008 5 (ةمالع كلذ ىنعمو ) اتترو ميقا ةدم دعو ٠ يحاونلا كلت ف

 نايرسلا لع لوالا سيكر وك ةيكري رطبل ةعبارلا ةنسلا يف نيدرام ىلاهلوصو ناكو
 ةيقاعيلا نمرالاو نايرسلا نيب كاذ ذا ًارشتنم < لئاكلا نامالا نكي و ةيقالا

 باسو م 9 أطر مم اركلكت لق كالذ | لييق امناك ة اناا 4 نيدرام ُْق
 .٠ بم لول 1 1

 ركب رايد هرهمو يناثلا فسوب ميسان ر 9 اك راعب كل ا 5 لوالا : 1

  5ىنهعبت مل هنا الا سانلا هبحافلاملافرعيال طاش ثوةكحي هتفيظو زاساط

 كالذ اورهلتي ل كت ذولا مرداس نرايلث 08 ارمالا أدتيِف

 ٠  7همه

 دم | 00 ناكلم عزأف اف مكاحل 1 ىلا م ىتوف ن كو 0 ا | ار دهتسامهب

0 
 اه

١ 

 لأ هب أوهد ىح راسنا ةظلع دادزاف ةلماقلا 1 تاس ْى هلأ كرا رحم

 ا ةفب 5 رسحأ أ لف ٠

١ 

 اودشخ و ةيعيبلا مدخلا 01 مابا 8 اوفدح نأ مهي اءط رش دقو ا

 رهلل |١ اوغشو. سوسهلا ل نودناعملا هدر ةسنكلا 00 ؟دأ كه كل يف ذ[هور

 ١ “َ 1 / 1 | هم 75 ءلاو 1 0 0-30 ٠

 4 هنناب رق 00-0 ضعبلا يملا أ 102 83-0 135 7 نيتفرف 58 ىلا ايت - هلأ

 و

 اميإ

 ديسير“ سك سلا تي نسل © صرع ثا يل عا ا ل ا امو ويس 9* هود هت ناك تت 9 4 كلا له 5 هر 5 ١ 7 34 أ ت 2

4 
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 اك" كتاقل او" قرا 05" لكلا كلذكو أ ةمألتلا فلا اذه ثبتكو

 0 "اس 5 يف طوف# وهو :نعلا كا ثاركإ رشالا ةمدخ

 017 ية لولب ٠١ ين هضييبت نم غارفلا

 مادشلاعاونا نا لمأتي نا ءيراقلل غوسي رابخالا نم هاندرس امبو ١"

 اسوق هنل زاطمو "سرطن كري رطنلا' نصت نا ةيناب'لا"ةنانعلا تحمم لا

 )لج برأا نا ذا بي رغ رماب تسل ةكيلثاكلا ةعيبلا ناماب مهكسمتأ راتخلا 0

 1 للكل ارز ةابطقألل نوظرم ا ا ردنا
 .اب لهجلا نم دح يا ىلا فصنملا ءيراقلا رظنيلف ىرخا ةهج نمو ٠ كلذ

 1 ا اطل 0 ةئئاسالا ىتح ةيقاعيلا با
 3 نآكياو ناهزملا'ةماقا 0 3 من لا ركملاو لئاشلا

 اوعدخم ىكآ ةمذلا عرشيف ةزئاجلا ريغ ىتح لئاسولا لكاول ىتسا جيرسصلا
 3 ال للا" رام 1 راكم 1 ”اتنذلاو" كيو نانا

 3 اطل يلع جن رغلا َك كولملاعم او ةتايفامرلا ربل موعوضت نيبكيلثاكل ناب نوعدي

 حلا زييمت ىلَع ايسح ًناهرب يطعا كلذب هحامسب هنأش رع هللا ناملاطملا ظحاليلو

 م رصلا كيلثاكلا تان 00 نيلصفنملا ءاس را نا كلذو ٠ لطابلا نم

 .ب ٠ مثددع لقب ناك مهبرام لينل ءافجلاو روج دا ةغمادلا م حوحو

 ب ل ثيحي نابهرلانم مثرايدا تاخو لئاضفلاو وللا قاوسا مدح 0

 مهروما ريبدنو مهتساثر ىلوتي ناب اريدج هس امف أصخعت اودجي نا 8 : 4

 ١  0يسدق نبا.ةمعن 0 لن يفباعكلا 0
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 ممل : كلذ نكعبف نروكيلثاكلا اما

 ببذهتلا وةريغلاو لئاضفلاو مواعلا "يا رمدغأ كلذ ردقبلتقلاويننلاو تامارغلاو

 في اورثكو اوغالا 00 يف مرح ىوزناو انامز اوكناش مثددع دادزا ْ

 ري تايشواي ا 200 تاما - عين ثشاو رضا 020 0 ةحانا

 ا ١ 6 ديرك نيالا ناك الف اذهلو ىرقو ده ٠

 سوشي 00 و 00 أم 5 ١



 ١ 0 لل

 2 رطب ناير عملا ةماقأب طولا 0 0 نمصت ال 7 عيقومل | نم نم عرفو

 وان قا ناكو 5 ةلودلا رم اناقع وا ةمارغ ميل كالد 5 نا 0 "0

 ًادباءاغلالاًةااق ريغ ءارب لصءتسسي ناطرش لع الا + طنا ةنئلقرلاب افورإلل

 دق ط دندجلا ناطلسلا سولح عمرا ةصرف ىلا 2 م تالا ف اذ اسن ٍِش ريعس اما

 ٠ هنطا 0 ْف و عسوسفلا" فقل اأن :ذماوا لا 8 نأ نم نكف نامع 1

 اح ىلا الوابل 112 فيكن كل نوناح يف سدحلا نم مهجور نا

 كعبو 6 0 رائع ءاللا ىلإ زع هبط ف كيلثاكلا لو سار 0 مهلبقتسا كح

 أ0١

 عم أضوافتيل ةناتسالا ىلا دحالا دبع سقلاو همك سق هلا صخم ةديدم ريغ ٌةدم

 اكيزايك#يؤرطملا .ةاءاب لامس ا نأش ىف 52 رمركلا | دواد بالاو قا نايرفملا

 ةييورا]لاناظوتبطلللا راك نايزؤنملا زا تنل كا كاك ناازعانبل ا عقول
 رفس فقسالا عم مار فا زاماربد ىف ةلزعلا رثاو ١5 ١٠7 ١ ةئس ناسن 5 ىف اهغلتف

 ناي رفملا رثا يف قملو هسنج ينب ةدافا يف هن ءاوب المع هتافلوم ناقثا لَ 5217

 رهشلا يف تالاير ةعبرا اير سوسقلا ةسردم يف لزنو دحالا دبع سلا

 ىلا كلذكر ونلا دبع سلا نهذو رفس فقسالا هعج ناك يذلا لاملا مير نم

 باقثو سي رابف ايليسرم ىلا رفاسو 5 مث عوشي ناراعملا ةمدخم مافاو ةيمور

 اهيفا نيذلا نايرسلا سوسل رصم ىلا ةمعت سقلا قلطناو ٠ ىتش بهاذم ىف

 روس تك 0 2 ناسرا نعل رفاسو

0 

 رالف الع دط ئرت اناهك ؟ةيقيرافخا ا ريوزوأ كل[ نالشلا انتيك زوكذملا ريغشلا نانا
 ١١ مب ص ةيطخلا

 0 ل ل حلا ةلاسر عجار 0
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 ىننلا ةدش مهلاتحا عم لئثامالا سوسقلا كنا أ نا ركذلا قحتس اممو
 ديهشلا ميكر رطب اياصوب 7 ليمج ريصب مكياثاكلا نامالا بح يلع باذعلاو
 مهتاواص هيف نوم# ارناكذ مذ ادعم ا سلا او ذا دقا اوناك سي دقلا مهن :ارطمر

 ة4يحرلا حيباستلا, ةراحلا ةيعدالا هماكحا تلج هللا ىلا نيعفار ةلمج ةيسسبقطلا

 نك وحن فطعتي نرا برلا نم نيدّعسم لباب نوتا ْف نايتفلا لاثم 0

 ٠ لاح 3 داحتلا 0 6 مهضعب ن نوثح اوناك لب ٠ اثيدح ةئشانلا ةينايرمسل

 ٠ مبنم لك دادعتسا بسح ةباتكلاو ةعلاطملا يف مهتاقوا ةيقب نوضقي اوناكو

 ًاقباس روك ذملا 7 همعت سقلا ةمالعلا رهو ثدحا نا نم معلا لك بما

 )١( « ةينارصنلا هلل ةيمورحالا | و رشه ثاونعب نومشملاةباتك فنضي كاذ م ل

 لاجلا اذه 0 نحنو ةليلق ةدم دعبو » روكذملا باتكلا ةمدقم يف لاقو

 دشارريغةعر انصاف ٠ نونا ١ ع ريرطبلا هبر ةمحر ىلا لقتنا ٠ بح بصتسُْأ

 ايناحور املعم الو ٠ هعلاطت ايهالا اباتك الو ٠ اناهد اع انيلسي ىث الو ٠ اناعر

 ىلأسف ٠٠ ريثالاو رابلا تمع يتلا ٠ م ركلا انير ةمحر ىوس ٠ هعمشإلا
 وه

 : ١ 8 0 0 1( مذ( خ1 6 ,0
 نيعراش ودكلا 2 ا بف رسل 1 ١ ني روسأملا يناوخا صح

 انيتاو مادا هم رعأا نيناوق ف ةرهتعملا ةلاسرلا . ةيمور -- الا رش : ىف انذخان

 لهسل ةيوبنلاو ةيلاوسرأاو ةيليحتالا ةمحلالا ظافالا ١ نم مالكلا دهاوشا

 م 1 1 َّ 1 ين ١ ٠ 5 ٠ ْ 4 / 2ك يا

 نيدكلملا صلخغا ريد يف ىرخا هخسنو هدي طخي ٍشثو هفرشلا ريد ةبثكم يفهخنلهنم |

 يف تاحرف سونامرج ناراعملا قيس دق يسدق همعن سقلا نا لج حضتي كلذ نمو اديه
 3 1 1 ١ ِع
 دكا نا 0 نييحسسملا نايتفلا ميلعتل هب رعلا 5 وحللاو فب رصتلا دعاوق باتك فيلا

 ٠١48 ص ” قرشملا عجار ١7١19106 ةئس هباتك فلا تاحرف سامرح
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 هلييس يخي عئارغ هيام ممم دحأو 0 نع 1 5 هلأ ف حطسلا

 طيفشملا اك, !ارولس لهدنتف لهذا تناكف ةيلحلا !:ةيايرلا ةفئاالاماو

 مصعب و هنطا سيح تكل مهصتعل نأ 220 للا ل مص اىآلا انعيك سابا اهئارطمو

 3غ: عزتم ريغ نحلا كلت ١ نامل نة يع كل اذ 9 .تايلا ف نتل

 دعب و لاّحالاو تابثلا لع متتتلا ايلا نار تع ناس ارسال نوعدو ا انااا ل

 رونمملا اك فةييبسلوب لأ لمعم ١ ةيلصنقلا د كمعم 5 لش م اويهذي 595 مش عاس ا

 )١( ةسدقملا رارسالا ةلوانمو سادقلا

 كرب , رطبلإةنيلخ نييعش يعد لب ةددشملا كا 2 عدلا عمجما ل 3 و

 0 0 رابح نأ قد كمال ا ناي ايل ىلع هراشتخا مق عقوف وغلا سرطب

 نع الضف 'سوفنلا لع 0 نامالا كيلا قف هب انيرعن

 تيوس ةشيملا اياعك دقو ا , هل صأو هقدر 1: يشمل 4. ف|اذمو * لع ةرازغ

 لئيركلا املا أس دواد بهار 00 يك 50 اهاكعاو ليصحتل

 ب ىعسيل هثحو ريمزاو هينيطنطسقلا ىلا يلوسر رئاز ةفصب لصالا ىبلحلا

 ثععب هسفن مظعالا ربحخلا نا لب ٠ هنطإ ةملق يف ني روسأملا سودسقلا حيرست

 لصحتسي ل لويرف 0 ماري راح امنا 17١5 ةنس بأ | خيرا ب

 ىدل انامز ةناتسالا يف ماقا ناي رفملا نكل ٠ ةيكرب ماب هلت اي ناش

 طاب تلا نور فام ريدا ىف نييشوكلسلالا
 ظاش و قر الإ يكل نيتغل ىف نامج 8 0

 ظل 2 تل ليل لل تا ا
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 ٍُط كلما قفار نس رة ير راسل قنا لقتا ١,١ ةل

 ةيتوهاللا ةصالخلا تاعك لق 5 أ رتفلا كلت كيو ءراشعالا دي 9

 دق ناكو )١( ةيبرعلا ىلا ةينيتالاا ةغللا نم يني وكآلا اموتسيدقلل ةيفسافلاو

 اموت سهلا ناكو ٠ 56 ةيقاعيلا كري رطب لداجي ذخا ذنم هبي رعتب رشاب

 ه.ةجرتي قححسا نايرفملا ناك ام ضيبي ينايرسلا

 تاغ ةكرب راطبلا ةدسلا ىلا هتيقرت نأشإ ت تلذب' يتلا يعاسملا اما
 فلخو مالسالا خي خيش اهيفلتق " ةمماملا يل ىف ةنتف تاشن هنا اهنم ىتش ق'اوع اهئود

 بابللا نا اهنمو *17١ ةنمم رخاوا ىف فطصم ناطلسلا هقيقش دمحا ناطلسلا

 ٠ انامز ابيف هثكمو ةيموريف 3 هسرد سبسأ ناي رغملا ص 206 ناك للبن

 لويرف يد ريفسلا بتكو ٠ اهل ”دلا ودعك ةلودلل هنولثمم اوناك موصخلا نا اهنمو

 ناد ١ ناد هب رعت ا سيريناي ير كسلانيدركلا ىلاناشلا اذه يف

 ةيماس لئاضف هيف دجا يناف يكري رطبلا ماقملاب ةقيقح وفكل ىونين ناي رفم
 :لاهذنالاو ا ينياوي امم هاوتو هعرو نسحو هلع ةرازغو هتيلها ع لدت

 ىضق دق هنا هغلب دق هنال امسالو ابابلا ءاصخا نم هدتعي ملفعالا ردصلا ناريغ

 ىلا كلذ هب يضفي الثل هقحب ةجاجللا نع ترصق كلذلو ةيمور يف ةلي وط هدم

 فوخ هي ىكيلثاكلا بعشلاو سوسقلا لصح مث نمو (؟) « راطخ يف هعاقيا

 .لرمدجوي هنا ىرتف اهيليامو "71 صو ١6ص !١١ ددع قرذلا ةلجي عجار ١

 ةعارب كل يلجت اهنمو اهريغو بالحب ةنراو ملا ةبتكمو زارت نيع يف ىتش خسن ةروكذملا ةمجرتلا

 هعاب لوطو مجركملا
 ”١١ ص ةيطحلاراث الا "
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 فئاوطلا نم ءالكو روضحب ارهج تئرقف مالسالا خيشو ناطلسلا نم رماوا
 نا ييسم لك لع جرحي هنا احلام نايرسلاو نمدالاو مورلاو ةنراؤملا ينعا عب رالا

 اودع دتعيف الاو هتبب يف جنرفلا :رابهرلا دحا لبقي وا ةتفئاط ريغ ىلا ىمتني

 (1)سئاكليف نالعالا اذهب يدون - دب ولا سبحلاهباقعوةلودلا ]عايصاعوناطلسلل
 .تنارطملاو كري رطبلا ناب ةبقاعيلا ناي رغم قيما ىلا ريا غولب رثا يلو

 ”الماح بلح ىلا باقنا اونجسو مهيلع ضبق دق نييكيلثاكلا سوسقلاو هّللاق زر
 طبضيو سرطب كريرطبلا لدب نغبثلا ل ىكوصسيل ى مظظعلا ةرادصلا نم أرما

 دضعي يضافلا ناكو مثاردلا نم ساد | اك ةمسزا | مفدي امي ر يللاولا هلطامث ةسكلا

 مايأ ةثالث قرف ةيار أ ضي 01 هلوقب يللاولا ددهتي مناي ايرقم ذخا كالذلو ةبقاعنلا

 ةفقاعلا 6 كلذلو (؟) هيلع رفظلل هراصنا دحنتسيو هنردا ىلا دوعي هناف

 ءاعد بدعالا انح سقلا وهو مهسوسق دحا مفرو ةبكبكب اهولخدو ةسينكلا

 سرطب كريرطبلاب ةياكث كلدو تارم ثالث مالسالا خيش هللا ل ضف لجا نف

 نيبكيلثاكلابو
 نييكيلثاكلا ىلع ًاديدش اداهطضا هعينص نب عوشي مم نايرفملا اذه راثاو

 ىلا اهب قاتم اقفطو ةيضفلا ةننسكلا'نابلض اهجسو ٠ ًالظةريفك 1 مامرغف

 ةضرق مماب شرغيتئام وا ةئام تيب لكنع ناضياتب و ةكرب مم 5100
 تاماغلا كالت رثا لع مهنطو رجم ىلا كيلثاكلا ناي 0

 رهو هي دكسالا قا[

 | "7٠ ةنص لوالا_:روناك ١٠و لوأيا ١١ يف هريفس ىلا بلح لصنق ةلاسر "وا

 ةناغسالا يي ويكلا نود يف ةمالملا انكريرطب ةطش اهدجو



 اا

 نا هئالكو ىلا ةبقاعيلا كري رطب نم رماردص 10١4 ةنس يف هنا ليقو
 لع ةساعتلا اوهركيو )١( هماظع اونيهبو سواردناكلريررطبلا ريق اشفي
 ىلا مهضعب عجرف تاخيبدلا يفني.:سفونملا ةميا ءامسا اورك ذيو ةيبوقعيلاىلا دوعلا

 قدمانب ىلوملا دبع ساعتلا : مهتلج نمو سلبارط ىلا اوب ره ضعبلاو ةيبوقعيلا

 يلحلا دحالا دبع نب سواردنا ساعتلاو ميهاربأ يروحخ ا نبا ى وذ ساعشلاو

 نم صاقلل البس دجو دق روخ ناهلس يروخلا ناكو ٠ هب وح همه سامشلاو
 ةيعوسلا سيئر زي راب سوالوةين بالاب ذالو سابارط ىلا برهف ةنطا نيم

 سامشلاو هيشوملا ريديفىركذ ساعشلا ىنتخاو٠ نانبلب اروط نيع ريد ىلاهاسراف

 نانباب عشيلا رام ريديلايفوراملا هللا دبع سقلا عم اههذهللاةمعن ساعشلاوىلوملادبع

 دابطضالا ةلازال ةلاعفلا لئاسولا ذاختا يف رمالا ءايلوا مزع خنري و 1

 لصنقو بلح لصنق ةظساوب لساري نجحتلا يف وهو سرطب كري رطبلا ناك ذا
 ناريسي نالصنقلا ناكف مظعالا ربخلاو سدقملا عمجلا سيرو انحرف ةيافتم

 ةيلعلا ةلودلل قئاقحلا ىشكت نا ةرافسلا ىلع ناحيو اهياكصا ىلا لئاسرلا كلت

 ةداعاو مهل بس قالطال رماوا لاصعس انابلطيو اناتعو ادوز كيلثاكلا هب فذق ام

 مهتوقل فاعساب نجحسلا ىف نيقبتملا نادمي اناكو كيلثاكلا رئاسل ةينيدلا ةي رحلا

 فو ' م هنطا يلاوو ناجسلا يلا نابتكيو عوبسالا يف شورغ ةسمخ وحن
 نع قيبضتلا فيفختا رما هنطا يلاو نأ ريفسلا ىلا بتك 17٠١ ةنس ب14

 ىلع اليل اوتابيو ةماقلا يف اوفولعي و نعلا نم اوجرخي نا مهل زاجاو نينوجسملا

 4؟ دع انه عجار ريزكلا نب ايليا ةصق نع ١
 هناتسالا يف نييشونكلا فيشرا يف:ةلاسْرلا كل هجوت <
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 ضعب مط سانا دعلا نا يخي يئايصوت نا هلل دجلاو ٠ ةففشلاب مهلماعيل

 ىلع هولمتحا ام يف اشهدم أدل اورهظا دقو ٠ باودلا نيِك ار اورفاس تابطرملا

 )١( ةسدقملا ةنايدلا بِخب

 يف ةهلقلا "سراح بجيزف .يفاشلا نيب رشت ٠٠١ .يف هنطا ىلا منوصو.ناكو
 باذعلا [1ىرم هاسأق ام ضضم هتنضاف هللا قاكر نارطملا اماو ٠ مهدم 05-5

 :وداكل ,ةنابلا نان نإ رش ةفلقلا ىلإ !هلوصوي دنع هنا, ثيحن ءاوق تكبناو
 ةغسلا ةيوتلا عومدب ريخالا فارتعالا ةنبكلا دحا ىدل فرتعاف ةينافلا ايندلا

 ةرهاطلا هحور تضاف ليلق دعب و ةيملالا ةيانعال ميلستلاو 7

 كتابوب ةيمروقلا ةنايدلا ليس ف ءادليشللا دعلل ءادجلا قلو اهقلا> 5

 ُثيمدق و ةيسقطلا تاتشمشتلا اهيلع نولتي مثونينوجسلا نيب ةليللا كلت يف هتنج

 ىصوص+ دخل يف اهوئفدو اهوعيشف هسوسقو نمرالا نارطم دغلا

 يف ةحربملا تاباذعلا نوساقي اوللظف ةراتخغلا هتيشاحو سرطب كريرمطبلا اما

 لاسراب ىعسي سلح لصنق ناكو * ءاوحلاو رود || ميدعلا قيمعلا وسلا كلذ

 جاووس بالا ميلا لسراو هير م . ريعو راحتأ 9 عرب م 0 هل تافاعسا

 رو نامل يرو ابوح اهات اعاوخلا ناك ورب قينمئإملا نت اهم ابان يوسلا

 نيب وكنا ةنيكلاو ك ريرطبلاةناغا ينهدهج لذب ناكف هنطا يف ذئموي ادوحا وم

 كري رلعبلا جازم ريغت بركملانيسلا الذ يف اهوضق فصنو رشا ةنالث دعبو
 ١7١؟ةعسراذا ؛. ين قاولا ريبكلا موصل | نم 00 تبسلا موي كلذو يوابوطلا

 يك :راجيلا ىلا ًازاعيا بلح نم اولسرا دق اوناك ناميالا ءادعا نا نأشلا بلغو
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 مسب هجز هم : ةوهقلا نم نام ةطساوب همم | ١ ( كريرطللا 00 . هل همدهو

 يلصي لخاو ٠ هيدأ فرتعاو يسدق همح سهلا ىعدتسا هتعاس وئدب طوملا

 اولترف هقافر لأسو ءارذعلا ميرع ثاغتساو ملاعلا اذه نم لاصفنالا ىلا 5

 0 ايأ » نيلثاق ناي رسلا رىقطلا بسح «ا ردعلا تسعشلا ردا رولا يف هعم

 امو « انك ل ع ةتمحر ضيفي ب كل كلم دلتا يذلا ديحيلا ل ١ ىو :نينماولل

 هو ٠ ”يوعسلا ردخلا ىلا لقتناو ه:ايج لكا ىتح هذك تاواص ددرب لاز

 مث ماركاو مارت>اب هنامح اوعيشو هبعشو هسريلفا عم نمرالا نار طم لقا دغلا

 هباصم يف هكيرش هللا قزر نارطملا ءاذح دهللا هوعدوا

 سلا نم ةلاسر الماح هنطا نم عاس باع ىلا لصو راذا !؟ يىفو 4

 يف هبحن ىضق طوب هما همع نا ريخا-كري رطنلا يخا ي يواهرلا رفس نب دحالادبع

 بلحيف رش أ ايف (؟ )هل دعملال ب مالا نزال بهذف راذا ؛ يف نيتعاس ة هرب

 رانجي لفتحاو ا رئاس بعش هيف ْر طاش املا انزح نونموملا نزح هع

 نوطنا بالا هنأ ذ ةيلصنقلا ةسينكا ىف لوا يوابولعلا كري رطبلا س

 سرطب يروم ا هنأ ةنراوملا نايرسلا ةسيك فو ٠ ةيعوسلا سئر 3

 اهريغ يفو ةيمورب (0) ادككب ورب يفو ٠ نيبكلملا ةسينك يفو ٠ ينوراملا

 هعمو يلعلا بابلا ندل نم يببباق بلح ىلا مدق 100 ةنس لوليا  يفو
 11 70 ا ا 177771711: ا اج جم هه جت ما

 م ما يقشمدلا انحوب ةفسلف رخ 1 يف تيتك ةيخي رات ةيشاح يف انأ را ١

 بالحي مورلا

 ”١7١ ةئس راذ ١٠١ ١ يف ريفسلا ىلا باح لصتق هلاسر ؟

 بالا ىلا ”17١ ةنس لوالا نيرشت ؟5 خ راتب اسنرف يف ةيجراخلاريزو نا ل

 ؟ 15 ١١7 ص ةيطخلا راث آلا يعوسيلا وي رولف
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 رشنع مالا لصفلا

 لسدقلا لايقتسا - هنطا نجح ىلا سوسقلاو نارطملا عم كري رطبلا ا

 هللا قزر نارطملا ةافوو هنطا يلا مهلوصو -ةنورددكسالا يف مهل يواسنرفلا

 زينادجلا ةماقاو نيدموملاو نيلسرملا نزح 58 هتومو كري رطبلا جازم ريغت
 ىلع داهطضالا مهتراثاسبلح ةسيدكك ةبقاعيلا طبض - هسفن ىلع

 الا ءايلو) ةباع - كيلثاكلا تاي هةيرةيكملتاكلا

 باختنا-كري رطبلل ةفيلخ ةماقا-نينوححملا قالطاب

 اموتةمحرتي هلاغتشا < ةبك رب رطبأل قمنا ناي رفملا
 هرفس -هتيقرت نود قئاوعلا ٠ ينب وكلا

 نينوجملا قالطنا - هيمور ىلا

 جئاغن يف رظن ١" نجا يف ملاعا

 ءانبا ريص رامتو قاقثلا

 ىيلث كلا ناميالا

 نا ةعستأا سوسقلاو نارطملاو كريرطبلا ىلع ءاضقلا ردص هنا مث
 0 نلح نم مايا 1 0 شو « هزدا » هنطا ةندم ةعلق 1 اوفني

 ةقرعب نيب وتم اوةيسو باح - نونو جرخاف 1 بوكملا مهدملا اهني ف

 دموي نلج لصنق كنلب وحاول هشكام كيلاو : اانا امنا مهمدعتب دودي نم

 وهو 1١١ ةنس لوالا نوناك ١ خيراتب هناتسالا يف ةيواسنرفلا ةتلود ريفسيلا

 ٠ 2 00 يع 1 او هناك ل 8 : 1
 نايرمبلا كريرطب 5 2« لاق ىفنملا كاد م مهتدايق لع ةئكلا مهتلاح فصب

 ةيص هنا ةعلق ىلا أوهيس لق ةنانوك نم ةيناكو )» ناخ نيمها هللا وزر 2 هنارطمو
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 يغاسملا نم يننكما ام لك تاذبو الابر نيرشعو ةعبرا مهةيطعا دقو كسلا

 هنطا ةعلق سراح ىلا للح اشاب نه تايصوت تالصختساو مهسأوب يف مهئاغال

 اوقلا مهنا الا دونجلاو اغالا نم ناك اف حايرلا جاردا هلك كلذ بهذف مهنأش
 لالغالابنيديقم نيلجار ارسق 3 وقأس وسلح نم اوجرخ ذنم مهقانعايفلسالسلا

 عم ى شالا غلبف ٠ دياقلل لأي ريتئام اوعفدي " قيرطلا يف مثوديبب ناب مثوددبتو

 (1) «لاح أوسا يف هنوردنكسا ىلا موقلا اله
 خيراتب ةلانبو ةنو ردنكسالا يف اسنرف لصنق سافوف ويسوم اضيا تتكو

 ىلا ملوصو نيح ملاح فصو اهيف ريغسلا ىلا 17١١ ةنس يناثلا نيرشت ه5

 يناثلا نيرششت ١9 يف ةنوردنكسالا ىلا مهلوصو ناك دق » لاق ةنوردنكسالا

 قوفهنطب لع مهخأ دقو ًاضي رم نارطملا تيفلاف مث: اقتفال تردابف ةلاح أوسا يف

 هبتلقم نم مجستت عومدلاو ينلأسين+ل اني كريرطبلا اما (؟) ٠٠٠ ةبادلا ربظ
 دصقب مهب نيلكوملا دانجالا رئاسلو اغالا ىلا اهيطعيل شرغ ىتئام هضرقا نا

 يف لسالسلا اوقلي ناب ىرسالا نوددني اوناك ذا مهيلع اوقفشي نا ىلا مهتلاتسا

 الوكري رطبلا ص اوقفشي موهنطا ىتح نيلجار مثوقوسإ ومهيدأيا اوللغيو مهقانعا

 كلذ هل تعفدف ٠ هوذا اذا هلاحم ال تومي نا ىشخي ناك ذا ضيرملا نارطملا ىلع

 ايادملا ضعبي هتمركاو اغالا ىدل يعسو يف ام لك 'تلذب و ددرت نرود عابمل

 ةطنغ ابجرختسا ةئيطاطسقلا يف نييشوبكلل سيول رام ريد يف ةظوفحملا راث الا نع ١

 ةمالعلا انكريبرطب

 رشع عبارلا سيول ناطل لا ري زو ىلا هبتك رخآ باتك يف هسفن ساغوف ويسومو ؟

 رهظ قوف هنطب ىلع امهضم ناك كال ذك سرطب كري رظبلا نا ركذي يناثلا نيرشن ١6 خيرانب
 ا١؟ ص ةيطحلا راثالا علاط ٠ ةبادلا
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 يروخلاونوععثنب هاش رفسيروخلا موقنبكلا نمةعسأ ءامسا هيلع مقوم ١١مةنس

 ىسدع نب روصنمو همعن نب رعسو رصان نب يلا دبع سوسقلاو روضنم نب انح

 3 ٠ هللا لضف نب نانويو ديبع نب ىسومو ٠ ميهربأ نب يرونو همعن نب سجرجو
 01777“ نمر الاوان رسلا نم ماوعلا نم نيرشعو نيتئام ءاممأ

 ط عيا قئح ىتح موصخلا تاحايص اهتقفار ةياكشلا هذه ةءارق ىدلو

 (؟) توملا نوقمتسي مهنا لوقي دحاو لكو ةكحلا لها ايسالو نينوحيسملا
 اا نب اوم نم نياشلاو ماشا ءؤنلا قلك 5

 كريرطبلانم ادب ةقلفلاب ةبرضنينام مهنم لك برضف ءاضقلا رادىلانون ولا
 يدانملا يداني كلذ ءانثا يف نآك و رمعلا نم نيتساا :هان دقو طوبغملا سرطب

 اوديعا مث :ةلودلا ءادعا ءازج اذه : الئاق يلاولاو يضاقلا رمأب ةكحلا نحص يف

 فراكو مخ بولقلا رطفت ةسئابلا ةبركملا مهتلاخو ريسي قمر يف مهو نحيسلا ىلا
 نمرالا سوق بقوع 5 اهيف اوبقاعيل ةينيطنطسقلا ىلا نوقاسي مهنا ني
 هنردا يف كيلثاكلا

 1 لك نا عراوشلا يف كلذكي اني نا يد انملا رمأ يئاقلا نا م

 ضبقي هداشرال ةلودلااياعر دحا تي ااخاقوا'ةيلشلاةلعىف هاش ينزف
 هريغأ ةربع نوكيل حلا راد ىلا هتيلل نم حسو لاح هيلع

 ةقفن ُُط سدرأاب ةنيدم ىلا نايتف ةثالث ةنس لبق اوريس دق نولسرملا نآكو

 مروج نم ًافوخ موصحلا اوكراش نيكعشملا نم (بناج
 بلح .مورلا ةبتيكم ةصاخ يقشمدلا انحوي رامل ةفسلفلا باتك يف ةيخيرات ةدئافنع *
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 هللادع: 3 اهيا كعب اوريسب ىت> ةياكلايف مولعلا اوقلتيلا | )اسارفناطلس

 نب« ؟الوكن»سنالواو ٠ نس رشع 0 بوم زءناملسنب

 هرم و دنملا ىلا سدا ممهت هك 3 مرملا ايلثر 1 نار طا ىف هسانبا س راهو سجرج

 ا نس د افشل هر وفساد ايزارت ل ه

 مويلا نم 4 ا سوا أو هلا قزرنارطملاو سرطب 010000

 نا رهاظلاو يناثلا نيرشت رهشنه رشاعلا مويلاىت> با يش نم ريشعلا و نيس اكن

 بلح لصنق كنب ويسوملاناكو اوب رض نا دعب مهحارس قلطأ رشعينثالا ءاهجولا
 عوبسالا يف شورغة سمن ل مفدي ناك ذامهتوقل ًادس تافاعسالا ضعب نين ووسملا ده

 لعن ةوجنرفلا ند ىلا 85 5 'هركلاذدكو هتعامجو هسريلئاوكر بر طنلا ناكو

 ىر> > أ, رام قمح ٠ ناب 4 رغطاوهنا اتسالا ي َْف ا ا رف ريغسل لا لكوداو ارك لق 00

 تضرع امو ٠ كريرطلا قاللمال باح يلاو مسأب ءاب ةءماس رماوا ىاح لصنف 0 007 5 5

 ةراسلا دي دش ب را م صن نأ ةد< أييلا تفتلي ! ىفاقل و ءاوألا

 نم 3 رشع انثا» لف 41 ول نيزوحسمللاق لطي هنا هبا وح رح 1 كن الي وأت لبقيال

 ناكمالا يف نكي هل كلذ ناعم مثار 2 !نمسايكاةتسال م ةدو نيرييسملا نر هلا راجت رباكا

 ةظفاحم سيراب كيس ةسردملا ءاشناب كاملا عتربتو 854-58١ ص ةيطخلا راثآلا ١

 درفدك | ةسردم يف ناتستوربلا داسف نم نييقرشلا نابشلل

 ادنكب ورب يف مولعلا اوقلت نيذلا دحا هلعلأ ٠ ينايرسس!ا نارطملا اذه ناكن م لعن ال "؟
 يروا انو عجار
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 ه* . ص ةيطحلا راث الا 17٠١ ةئس يناثلا نيرشت © يف ةلاسر نع



 ا

 هي .اسلا هل
 بلح يضاق ةخيب وت -- موصخلا مالك نم مالسالا خيش جايه 6

 دض رضحم ضرع - صاخشا ةرشع عم كري رظسلا نسنح

 ىرسالا برض 07 ني ريثك عيقوتب نييكيلثاكلا
 ةماعلا ف ءاضقلا رودضص - مريعو

 يغنلاب باحو

 فش 3> ان

 نيكيلثاكلا قح َْق نامرغلا ودضص هغلب ل ةقاعملا نأب رهم نو و 066

 اميبف نيبكيلث كلا نم مقلنبل ةقفاوملا صرفلا بقرتي عرشو ةعصاعلا ىلا عراس دق

 . ةكحلا يف مهل يرج اب اهيف هنوربخي نييبلحلا هسوسق نم بنكي اذا كلذك ىه
 ٠ هنيثىلا داع دقةيلعلا ةلودلا عم حلصلا ةلأسم عربا يذلا يواسملا ريغسلا ناكو
 لضف ىلا مثدءاسم بلح يضاقو نيبكيلئاكلا يشوةصرفلا هذه ىصخلا منتغاف
 لدا مكحلا و ىوعدلا ةداعإب رماف بضغلا يلا هجيبف مالسالا يش هللا

 امالع سرطب كري رطبلا يطعت نا كل زاج فيك : الئاق هخيوي بلح يضاق

 هنا دب الف ةداعسلا راد ىلا هنيف نم اسمنلا ريغس ةقفرب ءاج دقو ىجحنرفب سبل هنا

 صخملا“لعأف ٠ ىوعذدلا ”هل تبئآ /يتح ريفسلا نم هذخا يذلا لالاب كرطاش
 (1) ةدشلا نم كنكم ا جنرفالا بقاعو:الجاع

 داراف بلح لصنقولا ربخلا اواصوا نا نييكيئتاكلا راصنا ءيطبي ملو 5
 ةطبغ: هبثكم كيس ةظوفحم 'ةيب رع ةسارك يف سرطب .كري نطبلا ربخ نرع ١.

 يناثلا مارفا رام انكري رطب
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 نيش رماوا .لوصو كلذ نود لاح نكلو نانبل ىلإ كريرطبلا مهي نا
 كري رطبلا ىلع ضيقلا قلاف 17١١ ةنس با ا ؛يف ىفاقلا ىلا ةديدجلا مالسالا

 ةياعب را نا » ثاذ ين ةجحلاو ٠ نيرسنق باب دنع قيم“ نجس يف .جزف سراعب
 لذي هناو نااءلسلا مسا ركذي الو هتاولص يف ابابلا ركذي هنا هيلع اوكتشا صخش

 حرطو ٠ (1) ناطل لل ًاداضم ايسايس ابرح فلويل جمنرفلا نيلسرمل عم دوهحا
 سلا يندق هللا ةمعن سقلاو ٠ناخ نيمأ هللاقزر نارطملا نجلا ين.اضيا هعم

 هاخاو ٠ روخ رفس نب ناملس سقلاو * كري رطبلا يبا روس نب دحالا دع

 انجويو ٠دحالا دع نب عوشب نارطملاو : نادع نب ريس نإيرااو ٠ نابمرا سهلا

 رونلا دبع نابرلا هسفن مويلا يف لبقا دق ناكو ٠ ماوعلا نم هللاقزر نارطملا اخا

 كري طبللا هيف. لقي نادلكلا كريروطب كوالا شسون نمي تكي يددمالا ركش نب

 لع انارطم هقاف قيقح ىكيلوثاك رونلادبع نرابرلا انباتك لماج نا : سرطب

 يف جوت دق اقفادم ًاسرش الجير ةعينص نب عوشي ةحببلا لبكو ناكو.٠ زك راق
 وهوةعيبلا راد ىلا رونلادبعلصو ايلف : نيدرامب ةويحلايفةيعرشلا هتجوزو بلح

 هوشتف ثيح بحس .ةكحلا ىلا هذخاو هيلع عوشي مه ٠. ىرجامب يردي ال
 ةءارح تدادزا ذئتقوو ٠ نب رخالا عم نحف لئاسرلا نم :هعم أم ىلع اوعلطاو

 ةلودلا ءادعا اجنرذ اوراصو ابابلا اوعبت ءالوه نا : نوخرصي اوقْفط ىتح موصخلا

 ٠ هسفن يئارتفالا ىعدملاب مهيلع اودهش روز دوهشب اوتاو لتقلا نوقحتمسف نيبيلاو

 لوالا عير ؟١ هخرات صاعلا ىنطصم يضاقلل اباطخ رض ضرع اوبتكف

 ريد يف انكر ي نطبر.ةظنغ اهدحو ا !7٠ ةيم لوايا 77 بلح لصنق ةلاسر نع 1

 نييشوبكلل سيول رام
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 ندا

 سلبارط يف ماقاو سربقو ريمز' قي رطىلع ًامجار كري رطبلا لفقو هللا قز ر نارطلا

 نيعتس سابارام يف وهو قفطو( ١)م اوالا ذيفنت ربخ رظنني ًاموي ني رشعوةسمخ

 مهلا مضي نا نمنكمتو ١ ابي نيهمملا هذج ءانبا نايرسلا دشريل نييشوبكلا نابهرلاب

 انف هلدب مل مي نا مثدعوو مهسيسق ل زعف ةقاعي نيحلا كلذ ىلا اوناك نييذلا

 كلذو ٠ باحب نمالابتتساو ىماوالا تب رجأ ىتح سلب ارط قراغي لو( ؟ )ا يكيلثاك
 ةكحملا يف ملفعالا ردصلا رماواو فيرشلا طخلا ليجستب "ث هللاقزر نارطملا نا

 ميدقتب قبسإ نأتنود كو .ة كلا لع ىلوتساق صاعلا ىفاعصم ىضاقلا روض

 (*)ةيلصملا 29 صقنلا اذهناكو في رشلا طلا قوطنم_سسح رضحم ضرع

 ةبفاعيلا سوسف رهاطظتف باح ىل كري رطبا مدق طابش رهش نمو 66

 سدقو ةعيبلا ىلا دحالا موي لخد امل هنكل ٠ هدي اولبتف هيلا نولئام مهنا الوا

 دس هال نفذ هلا **نيلكاق ةكشطلأ اوراَصقو هنلع نايصتلاب اورهاج-شانقلا
 لاقفللان ؟ ةزاننلا لسد للا وه ئماقلا”ناكو*- وصلا قةعبشلا انئابلزا

 :ةابا ءامسا ركذت الذ اولاق  اًميش ريغا مل يفا باجاف دئاوعلا ريغ اذامل كري رطبلا

 + قيدسفملا نمو امور لب انسنج نم اناي رس اونوكي م منال لاق ٠ ةولصلا يف

 كئنوا نا مئاطلس اي ملعا كري رطبلا لاق ٠ ءايلوالا نمو اني رس اوناك لب اولاق

 مهئاممال سيلو هراصنا نم الو مسملا انديس ذيمالت نيبراوخلا نم اونوكي مل
 مويلا كلذ يف يضاقلا مهفرصف ٠ في رشلا ليجنالا يفركذ

 ا 0 ل ا نانلا هع

 ةطبغ اهدجو ريفسلا ىلا يلح لصتق 0-0 ١,7١١ ةئس لوليا "ال ةلاسر نع '

 نييشوبكلل ةناتسالا يف سيول رام ريد يف يناثلا مارفا رام انكرب رطب
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 هل لاقو ًارس كري رطبلا هيلا سدتسا مث ٠ ةيناثلا ةرملا "يلا مكتيعدتسا اذا

 نم را ا ا نا ِِط ةويسملا فت ءاوطلا ءازع لن درا كنم ىناطأس

 0 دويمُتلا دعا املأذ 0 هين وليحت رالا يف مهعسا درب و حسيسملا ديمالث

 ةياحشلا ٌتص رعو 0-0 د ل 5 37 1 راعلارضحو ىص اهلا ا

 فئاو آم تذ الث نم 0 6 لف كد و مدل تاه يبضافلا هل ل أَو ك هيراعبلا ىلع

 دهشا : لاقو صيرتف مورلا ةفئالطع نم محبلا نبا ليئاذم ي 3 ناكو لوالا

 نم اوناكو ةنس ةياتم ومب هدعب اوراص لب جسما ذيمالت نم اونوكي مل ةعبسلا نا

 مث دهاشلا اذه اوكز سوسق رضح مث ٠ ةمكحملا لها برطاف رعشلا نم تايباب

 اك ةعسلا كلوا 56 نا : لَو هالك أررق ,49 نمر الا نم نارخآ نادهأش مدقت

 سوسف نم نانا مدقث ًاريخا ٠ ءورأ م رخ مورلا نم او أوناك م عك فد

 تاد ايشلا تنودت ايف ١ 0 أ يذ اهلا 537 .و | وهدم نيذلاك 0 أول

 32 زوحال هنأويجنرأ 4 بدل سو 5 0 رطبا | ناءالعالاى 0 | لجيسلا يف

 رغملاىلإ ةينياعنطسقلا ىلا هلسراو كري رطبلا همل. 3م م وصخلا ى عادا نيذلا

 0 ذ ريهشلا نايرفملا اذه ناريغ )١( هبجومب ع امس ريبج نب قمنا

 (؟) ةرطخم ةبقاع نم واخضنال ىتقولا اهنا اذهنإ ك يراملا رذح نا لفغي

 اك وطب ةطغ ةلكم ف ةظوفع يب 7111117 كري رطبلا ريخ نع ١

 ريد كيج ىفو 0 ١ ةنس لوليا ؟ 1 خي راتب ريغسلا ىلا 2 ١

 ةناتسالاب نيبشوكل ننزل وأ"



 رماح كلما يرد 6 رغم فقنسالا ىلطو هيلا راشملا كري رطبلا ديسلا

 تقؤ لك فو , ىدملا لع ةقلطم ة ةيركلا ىقنت نا طرشبو هناطلسو سدقملا عمجما

 ةميالملا تاعاسلا يف:امهيف اوهزنتيو ةنينجلاو م ركلا ىلا اوددرتي ناانعمج ةذمالتل

 يرغب لانيدركلا هيلا راشملا نسحلا ةيب اعابتا
 « ١57 ةنس.لوالا:نيررشت | 2 ا «

 (1)ينايرتسلاب اوفا رام يح مسا هيلع قلطا مدقنام ىلع | ابل

 نب دل نيم ان ارث 0 :داو ةهصلا دس مسا ىلع ةسكلا ت

 ةقيقد نيناوق ريدلا اذهل مسرو ٠ يىنييصنلا بوقعي رامل يناثلاو مارفار ل ا

 بعش باذتارفس فقسالاو كري رطبلا مي ناك امو كريرطبلا عم هيف ماقاو

 مار دلاكللت مير نم ابهذ رشع ينثا نيع ةيكباثاكلا ةعيبلا نضح ىلا ةصاخ اهرلا

 3 ةنيدملا كلت فر ذاق كللاك ةسوتلاب 500 ناز نوكتا ةسور يف ةعدوملا

 ميجيشالا ىبسملا ةينوناقلا تاولصاا باتكعبط يف هدهج رفس فقسالا فرص

 ءاوس ضوفلا ةوالت ةفئاظلا كا ليس ١115 ةنس رأيا يف كالذو ةر ما

 عوبطملا بانكلااذه رخايف درو دقو. ٠ اونوكي لوا رايدالا وا سئاككلا يف اوناك

 سويبسانث | ةنبكلا.ءاس ور يف ريقحلا هعبطو بانكلا اذه 1 يف مهلا ناكو >:هصنام

 < هالل هم كلخ ريد 0 ةنيدم؛ فقسا رغس

 بلبييوب وقمبلا:ناب رغملا,اهتبسنكك لعب كود, مناف يبل ىلا. نالا دعنلو

 نارطملا اخا بوقعي ماقاودب اس ابتب عفدو اهعابو ةنيمأا اهيناوا

 ةسنكو. حاوسلا لوا'سلوب رامةسدنك نيب وتيلوكسا ةك ا يف وه ريدلا مقوم نأ ١
 جلغلا تاذ:ةديببلا
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 ءدقتعم ىلا: هللا ,قؤرنا راغملا ليم سيل هنقاط كب لواجو 114٠ةئبس اسسق عوشب

 هتبب يف اي ءزنم تاومصلاو سادقلا قير رك دما اق زر نارطملا لظو ءهلد!ب ان هييكأ

 نم جرفلا مقوتي هيهور يف انلقام ىلع ناكف سرطب كري رطنلا اما

 نيب وقعيلا نم ةسببكلا عاجرتساو همام ىلا هتداعا يف ”دجي سدقللا ممحلاناكو هللا

 مبكولس ناو نييكيلناكلا دقتعم هّنك نيينائعلا رمالا يلوا هبلغي بتنا يف دمر

 لاطو موصخلا مهيلع فرتقا ام سكعب ثالذو ةسايسلا سمي ال تقي رط بسح

 عم أحلص دقعي نا اسْملا روطاربمال ىنضتقا ىتح تاونس ثالث كري رطبلا راظتنا

 ةلأسم لج نا اسفلا ناطلس ىلا ٍذئنيح ينامورلا ربألا باطف ىطصم ناظلسبا

 طورش ةل جيف هدي ىلا ةيبلحلا ةسينكلا ميلستو هيسرك ىلا سرطب كريررطبلا ةداعا

 سامشلا مسرو ًادج كري زطبلا رمسف .كلذ .ىلا ..:ناطلسلا باجاف حلصلا

 هبحصتساو ناري زح ه كي ًاسيسق ادكب 2 ذيل هقيفُش رفس نب دخالا دبع

 هنيف نم نمظ مث هفورعم روطاربمالل ركشيل هنيف ىلا رارسا تاكو ناجرتك

 لصحتساف ٠ انركذ ام ّلَع حلصلا ماربال ةينيطنطسقلا ىلا يواسفلا ريفسلا ةبعص

 ةيرجم *١١1 ةنس هسفن فطصم ناطلسلا عيقوتب افيزش ا كرب رامبل نيقسلل

 لانو هلك هرمع ةدم ةيصخم ىف سرطب كري رظبلا دست "امو (ةرىيسم اراب

 غب دفا هللا لضف نمو مظعالا ردصلا نم هنيع ناشلا تالذ يف نييماس ني.رما

 (1) نييكيلثاكلا ىلع ةارتفا.هردص اورغوا دق ةبقاعيلانايرسلا ناكومالسالا ريش

 عم رما والا كري رطنلا لتساف ٠ نيدلاو ةلودلا ءادغا نقل مهلع نّوقلطي اوناك ذا

 للا ىصوصح رعاس عم |هريسو باجي هاإصنق ىلا ابسلرق ةلود ريس 0ك ةيصوت

 ا١او ١١٠١ ص ةيعمر تاباتك نع ةيطحلا راثالا ا



 ريب هاما البو ا ا ا 52555 حملا
 ىلا قلطنا 3 ةبيجم تامارت اهنم ترهظو ترارئال يد انحوي رام دعوا

 هتيعر لاوحاو هثداوح ىلع هعلطاو ابابلا ةهجاوم

 دلل «عسعفتعرلا تت ١ ثطح فا ينيدرألا رفس فقسالا 4 قفتاو ه؟

 ةسخ عمج ىلا قفوت اهيف تاونس سمح باغ نا دعب اماغ ةيءور ىلا اكريما

 اب سرطب كريرطبلا هربخا | ًادج متغا هنا ديب ٠ ينامور توكس فلا نيثالثو

 تن لدزاو !ارالبلالا عم نياسللا نيعافو ةيئلولمااو هعيغرت كاسلاوعذي ديلا

 نم عمج ام نأشب + كرقتالا حيو كرودلملا نيتةلوادملا تانج تلاذ جمس

 نر ءزجي يرتشي يق ناممالا راشتلا عمت ىلا ةبلط كري رطبلا مدقف تاقدصلا

 ءانبال ”الزنم نوكيل دكلتكلا ةعصاع يف ةكري رطبلا مساب اريد تاقدصلا كلت

 ةفقاساللو ةيب وهلا نم نيعحارلا سوسقلاو نايهرلاو ةسماعسال ةصاخ ةفئاطلا

 ةلدارك رارقو .فراشلا اذه يف كري رلعبلا ةبلط كيلاو ٠ نيدهطضملا ةنبكلاو
 كي لايزال ادع اعيضقااطقو مظعالا ريخلا ديا سدقملا نامالا راشتنا عمجم

 ممحملا فيشرا نرع هلقن يناثلا مارفا سويطانغا رام ةمالعلا دكت ةليلح
 رارقلاو ةلطلا ةروص بيرعت اذهو سدقملا

 ةليزجلا مايل ضرعي نايرمسلا كري رطب سرطب سويطانغا ديسلا نا»

 دماوتبنآلاو )©: ةتيكاو الزم ىعا ةيمور ىفللملارئاس كامتال ةنلف:نأ ةمرحلا

 ديالا هيلز انقل كو ”لطلا دعنا لا دقو“ الت" ةعف مم راد ميبال ةضورعم

 اه5كذ قباسلا اهنع لوقملا ةياغلل رادلا يرتشي ناب مظعالا ريجلا ةسادق ندل نم

 فن اهنث مفدي ناب هل اوزيجت نا مكتفاين ىلا بغريف ٠ هتفئاطل الزنم نوكتل يا

 ةينايرسلا ةكاطنالا ةسينكلا ةدئافل رفس ديلا كاما ف أهعج يتلا مثاردلا



١١١ 

 نيينوناقلار اد ةلابق غو ةمحرلا ةوخاب نيفورعملا نابهرلا صخت ةروكذملا رادلا ناو

 اهتميقو ىربكلا ءارذعلا رم ةسينك ىلا ةيدؤملا قيرطلا لع نييتارتسمربل

 نأ ترتسم غلبت نيمختلا بسح

 ةذمالتب ردجي مركو ةنينج اهعبتي ةروكذملا رادلا ناب ؟تفاين ديفا يفا مث

 سرادملارئاسل ام ةسردملا رسل ذا هيف اوهزنتي نا سدقملا نامالا راشتنا ةسردم

 « هزئتلل ةحسف لحم ةيمور َْف
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 رارف

 سدقملا عمجما ةلدارك

 ةمسقلاب هرارس | ملك 4 ةطساوب سدقملا عما مسأب هنع ارقملا لخلا رتشلف

 لوا هنع لوقملا ءارشلا ىلع

 . ىلبفب لانيدركلا ةفاينلا بحاص اهب عربت يتلا توكس ا نفالا

 نيدرام فقسا رفس سويسانثا ديسلا اهب عربت يتلا اتوكس نوعب رالاو ةيامعستلاو

 فاللا ةعسلا غاب

 نويد ءافيال يناثلا نوناك * يف سدقملا عمجملا اهنيع دق ناك يتلا توكس

 يف تعضووتلا مار دلا نم ىفابلا عاجود اي او رطبلا

 3 ري رطب سئانك ريذ ,ى ةحيارملا

 ةسنكلا نا دصقب ره ةر 8 دملا رادلا سدهملا : ءارش نا كصلا ين حرصي

 نوكت ىلو ةيسدقلا اهسوقلع اهيف يضقتل ةزايرسلا ةفئاطلل صصخن اهيف يتلا
 باط ىلا ةباجاةينايرسلاةفئاطلا نم مهاوس ناو ةفقاسالل ”الزنم اهل ةرواحلا رادلا

 مع ٠ ةقفاومو ةدئافر هك ااغلر ىتلاطو رشلاو

 هنم ةقايا توكس فالا ةنالثلا نم ذخئيلف ىفاملا اما

 نا ىعبنيو ' امدئافو ةناي رتل هذ | ؟ايزالا 3 3



2256 
 سس معمم رم ع نجس نجما

 سراسلا لصقلا

 رشع-ينثاسرطب كرب رطبلا ةماسرت-ا 115 ةئس بلح يف م ةمصاعلا يف موصحلا زوف 5

 ةرمأإ ةسيدكلا:«هتراسخ.ةيعرلا' تاق - .١74:1 ةنس هيمورف سرتق .ىلا هب ره ساعت

 ةمصاعلا هدصق -- ةمارغب هقالطا -- هريغ عم قشلل ريبج نب سيح -- ةعبارلا

 ةيلط هيمو رب ريد ءارش : امئاغ رفس فقسالا ةدوع 07 هريغ تاعش
 تاجلانم نب. يملا هعبط-- عمجملا رارقو كري رطبلا

 كريرطبلا رفس - لح ةسيك عاجرتسال هيمور

 ىلاهتدوع ١ ١١٠١ ةئسس هزوف أسمدلا ريفس عم

 سوسقلا ةبصانم 56 هيمورف سلبارط
 لئاسم لع ةكحلا يف ةعفازم

 قح يف مالعا - ةيئيد
 كريرطبلا

 نأي رفملا ناف هتدنم مدت / نوكللاكلا هب زاف يذلا راصتنالا نا ريغ ه١

 ءالمخأا دق ناك و)514١ ةنس باح مدق رازاع يمدقملا نب ١, ىنوقعيلا قحعما

 هجوت م انامز ايفتخم ماقاف ( تاونس ثالث هتدم تلاطو ةقاطلا ءالغب فورعملا

 يجنرف وه باحي يذلا كري رطبلانامظعالا ردصلا لع ضرعو ةينيطنطسقلا ىلا

 رمال صحتي ناةنكما ءارتفالا اذه : ةيلعلا ةلودلا ىلع جنرفالا كولم عم قفتم
 تنعي ة سراب كريرطبلا عماسم ربخلا ابو سرطب كري رطبلا لزعب

 كاادب دصقو يبوح هلا ةنمعن 8 00 يأ اريكلا موصلا نم يناثلا

 يروك نا هغلب الو برملا 1 مزعو ٠ ميوقلا ناهالاب است كيلثاكلا ديزي



 ةهم١

 يف هماظع مضوو هربق جتف هفلاس سواردنا كري رطبلا ماظعب ةناها قاحلا ديري

 عوشي نارطملا رفاسو )١( نيما ناكم يف اهنفديل سربق ىلا اهب رفاسو قودنص
 ةناتسالانم لصو مث مال آلا عوبسا ىلا قلقو فوخ يف بعشلا قبو ةيمور ىلا

 أما يناطل لا رمالا يرجي و ليس شي واج هعمو 1515: ةنس يبوقعيلا ناي رفملا

 دعب و نتثلا ناخ ىف ريبج نبا نايرفملاو تويبلا دحا يف ىنتخاف نلاقزر نارطملا
 كريرطبلانا هيفلوقي يلاولا اشاب رفعج ىلا هلاحصر ع ريبج نباناي رغملا مدق ديعلا

 نم لجر وهل ةلودلا بضغ هيلعاوجيبيا ههوصخ هبقل اك يجن فاب سيل سرطب
 نا ىلع يلاولا تام تانيبب كلذ تيثاو ٠ نايرسلا ةفئاط نم يناع ءاحلصلا

 يلاولا لامتسا ىتح ًاريثك فرصو لويعلسا مصخلا ناريغ ٠ نييكيلئاكلاب فطلب

 وبربافف ةسامشلانمةعبدا يعد ىزكذ مهار يروخلاو ديجي ل عض بقل
 هديل مات بيكي نبا نم اغاتنم مصخلا ناك الو ٠ نجلا ارغدوأو طاوسالاب

 فنا لاملاب همعنقاو يلاولا ىلا عجر : ةيلعلا هنيهاربو هظعوب ةكلغكلا يف سانلا

 ساككا ةعسم همرغي نا 1-5 هتءارب دك ان ال هنكل هدعْوف قنشاب هيلع ىضغقي

 نم اونشت نحيسلا نم ىرسالا جرخب الف هءاققرو وه هقلطاو اهملستف لاملا نم
 ساروقب اذالو قشمد ىلا ناملس سقلاو همم سهلا قلطناف نادللا يف مهتعاس

 دنع فداصف كري رطبلا بلط تي سربق ىلا ريبج نبا هجوتو.مورلا كري رطب
 شفعلا نبا بوقعي سلا هعمو ةيمور نم أدئاع نراكو عوشي نارطملا انيملا

 ةينيطنط هلا ىلا وههجوتوةيمور ىلا قاطني نا هيلع راشاف كري رطبلاب كلذكق تلاو

 يف ربق يف هفلاس تافر عدواف ١155 ةنس ةيمور ىلا كريرطبلا لوصؤ ناكو



 ل
 وسمع وثم دس تحمس دو حجم نعم ع حدد ب ددو جوع لقا ل ا 1 من سا 21ه انعم 2 اان - ا 0 5200005 ا 22232222222 ا

 وما نآك الو ٠ نولصرملا ءابالا كلذكو ايفتخا نامرفلا ليحست ربخ امبغلب

 50 هاش كلاما لع ىف كنك "يلا هس رمان
 جازتمانود نيتزيمتمانيتعيبطلاب داقتعالا ةقيقح ةغماد نيهاربب اهيف ناباسيك روك

 الو اروطعسل ةمدس ين ريغ داقتعالا اذه ناو حيسملا مونفأ ف لاصفنا م

 اكيلع بواجي 2 هلا ةلاسلاب كعب و * ةقيس امل الو كلانلا عمجما ميلعتل ضقانم

 هنعجتنيال ىنعملا ميس ةرامعلا كك اياتك تك .رلح نم هعوجر دعب نم هنا الا

 ةعببلا رم نيلصفنملا ىلع ذوحتسملا لهجلا ىلع لدي امنا لب ليلغاا شت ةجيتن

 017 ا

 نافتطتعا كدسلادع 0 ماقاو نانيل ىلا كري رطبلا هحوتنوعاطلالاز الو

 ةحل.ىم حلاعيل ةينيطنطسقلا ىلا ريبج نب قمعتا ناراعملا قلطناو هنراوملا كريرطب

 5 ا از ب لازال اسمن
 ساحملا هب داعف ( 1110 ةيععسم) ١٠١ ؛ةن ةدعقلا يذ ؟5 هخئرأت نييكيلث كلل

 وه داع كلذ سرطب كري رطبلا غلب انو اهيف اقم دفا كرب رطبلا ناك ذا

 ينمرأ لجر تيبيف ىنتخاف سيك روك لزعوةسيككلا ىلع ىلوتساو نانبانم أضيا
 نيدرام ىلا لفقف دإبلا نم جو راب هتمزلاف هب ةموكحلا ترعش ىتح

 ىلا ريبج نب قمحسا نارطملا قر ةنيناط ف سرطب كري رطبلا لصح ملو

 ل ا للا ور لل ءاققو قوششملا لع ناي رفا غنا

 هلا ابا ياما مغر 13 هناك زارع نبلغ ةزللو اريدخ نبا. ةلاتمز ل



 ا
 تل ا ا مج و جس سب د و مج ا

 لقا اهدعبو' تت :كلا ة هحرد ىلا كيم ,اللعلا سردملا يب سلق هللا 66 نب هللاةمعنو

 لعولا ىلع ابيكم ديدجلا نا 0 رغما ناك ٠ , ٠ للح ىلا سدقلا نم عوشي نارطملا

 انل ىافن كوكشلا مايا يف دقت“ دق 0 ام مهيلا داعاف نينماوملا داشراو

 نيسمخو ةئام ىلع لتي للملا مفدل للعلا باتكب همسو اباتك ليلجلا لجرلا اذه

 )١( ةعيدب ةظع

 ةرشع تس هرمع دأو اهرلا ة ةنيدم يف سرطب كري راعلا قيقشر فسل نآكو

 اذه ٠ كري رطبلا ةمهب هتليبق نم اهريغو هوباو وه كلثكت دقو ةيعيبلا مدخلا

 برع للا هير كو ل لانا رطل

 مولعلا سابلقا ىلع هدهج لكب فكعو يناثلا نيرشت 5 يف اهلخدف شفعلا نبا

 زاحو ايف غبنف ت وهالاانم ةثلاثلا ةنسلا ىتح ةفسلفلا سرد ىضقف بادالاو

 يف ,عأوو نيدد ٍِش ءاكذو ةناصروذ قل ترعرع همأ و دحالا كديع هىسأ هن

 ةيمور تي بوقعي سلا ماقاو (؟) نافلملا ةبتر لانو 0 ىلع قبسلا بصق

 كري رطبلا نع الككو

 مع ةقرو فو 8 دع بر لا ىوصملا ىف قو هئم ةخسن ةيناكتاولا ةبتكملا يف ١

 ةرشع عب راو ةيامعبصو فلا ةنس لوليا ام ١ يف باتكلا اذه م خسن نم عارفلا عقو » لاقي هنم

 باجي ةنراوملا ةدكم يف 5 ةقف 1 ه4:مو* نعل هبتاك دي لع ةيحيسم

 رعاك طب هيلع فشتك ا: ١الو صاد دنكب ورب ةذمالعل دق لح :رع ١

 يناغلا مارفا سويطانغا
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 اكري_رطنتنسلك روك و :اناي زعم قضما اوهاقاةةئذأب ابك اح امنا ناسخ اوعتقا' نيئزام

 1١41307 )1١( ةنس نأسنن 5*3 ف

 51 دان ل هرظن هيو: د ةنكرإ لغبلا الواد لفك رك كفو . لوا

 لسراف زقاس ةنيدم كاذ ذا ترسخ 'ةينائعلا ةلودلا نا قفتاو ٠ نيكلتاعلا

 مم قفتا اهنفو ةينيطنطسقلا ىلا زازاع يسدقملا نبا قدما هناي رذم سكر وك

 ىقطصم ناطلسلا ىلا لاكصرع امادقو نمرالا كري رطبب نانثالا ذالف هلاخ امام

 0 جنز اوراص دق برعلا دالب ىراصن نا: هز عصم مظعالا ردصلا طسوت

 ناكو ٠ ترفل كوملا 'ةلعلا ةلودلا دالب اوملسي نا اوون دقو حنرفلا نايهر دب

 وو هداللب قكراضن هف ئجت اةاَمرفَو : ديدجلا كريراطبلا دياوي قير أرعا

 ركيزايد ىلا اهب أهجار ٌركو رماوالا كلت قدما 8-5 نيبكيلئاك اوريضي نأ

 .لكلرم هدرط ىتح يح نب قا نارطملا 2 ذا كاذ ذاو ةكحملا ف اهلوو

 ٠ بلح ىلا اب هجوتف .هتخا نبا ديل رماوالا يل 5 ٠ بلح ىلا رفاسف هيسرك

 تيب يف ماقا : !هيف روك ذم ريغ بلح مما نال اهتلكحم يف اهلجحب نا هنكم ملذاو
 لذبف ٠ مقاولاب امهربخاو اكلمو شلك روك كوي رطبلا هكا :هلاخ ىلا نمتكو كلا

 نكي زايذ ىلا الاد ركب رماواذلا كلت نمستي انامرق لصحتسا ىت>هدهج الم

 4 راطم دعا "اق نب. نيف هةعمو | 5 "1 سلخ 2 مح رو هب ءاخ

 رءالا لوا يف عرشو ٠ اهيف اي راس لئاه نوعاط نراك موي اهيلا هلوضو نأكو
 فاعلا ريد رابخا نع ةلوقنم يئابلودلل رابخا ةعومم



٠١١ 

 مهب ردغ مح هنم اونمأف ميدقلا دقتعملا يف ,وقفاوي هنا رهاظتف نييكيلثاكلاب لاتحي

 ةسينك لعىلوتساو سرطب كريرطبلا لزعف هنامرف لجسيل حلا راد ى || يهذو
 ةنمسفصنو ةنس ةدم بلح ين وه ثكمو ركب رايدىلاهناي رم لسرا مث ةديسلا

 بلح نايرس نم نكي مو (١١نييكيلئاكلا لع تاياكشلاو ةرجاشملا نم رتفي ال

 ناك ذا هئايرب نوءعت نارطملا هيلا مهبدتجا ءالهجلا ضعب ىو. ه و اقفاوم

 اذه نوبنوي مىوقلا دقتعملا ىلع نيتباث اوناكف بسشلا باغا اماو ةسادقلاب يعادي

 م مئاو نا ديما هكر لع 5 رطبلا

 هللاقزر نارطملا ةذمالت نمن.دسفم نيساعث نا ريغ ٠كلذ ُُط هنو ريعي وهمأمأو مث

 هءارو لوعسا نايبصلا ضعب نآكو ٠ هب ف

 مهاربا نسفلا نبا يرؤاو ىع روصخنم نب 52 امهو كريرطلا اذه عم أعفتا

 ةحردلا ىلا ايف 0 سرطب كريرطلا نم الط لق اناكو .٠ نيسدسف اهماقاف

 سدا بدحالا ىف ارادس ناك يرونو بدحا ناك انح نال امبيحس ]ف ةسدقملا

 ةمالعلا وحن هتوادع ةصاخ هجوو قراملا ىنايلي ريظن نييكيلئاكلل ايذ'وم اودع

 ىلا مهدالوا اوثعب نرا هعابا 0 جرح ىتح يسدق هللا كش نبا ةبعن سيلا

 0 6 37 رطبلا ريغص يرح مه ىلا نارؤك ذملا نادترملا لصتاو ٠ هتسردم

 ةدفريبج نب قمح نا ارطملاو سرأعب أر هطلا ٠ . “ا ريس ا ق6

 ءاحو 0 يئابلود ليئاربح سقلا هعوم يفو نأ رفعزلا ريد يف ى ولا هتامح همح ر ث نع أ

 ةفرشلا ريد ةصاخ ةينوشركتلاب نيسيدق ريس باعك .ةرم ةقلاو لوا زيتا ناردخل

 سيكر وك كرطب للحمل ىتا (ماتكا )ردنكسالل نيعتثاو نيفلاخي راتب : ةيئالا هيشاحلا

 الصا ركذت ال نا رمأو ةعيبلا نم مثدرطو نيتءيبطلا باحتصا يفنو لح يف ؟جو يلصوملا

 نوتيلا سكرفو ميعتكو مث ةنبيلا نم ميجرخاو ليدخل كبارا



 1م

 سماك | لصعلا

 - نييبلحلا لع هقئح -- هتفيلخ سكروك - ميسا دبع ةافو 4
 ام .نارشا|5 لن للا ةمودق مرق لنيك ةةكاري رطل

 ةلاسر ريبج' نباو كريرطبلا ءافتخا ه٠ هعفد ثلاث ةسبنكلا لع

 ةسيدكلا امهعاجرتسا - امهب ره - سيكروك ىلا ريبج” نبا
 ةماسرو انأي رفم ريمج“ نبا ةلملفا أذن هة'س ةعفد يناغل

 ظعولا ىلع نايرفلا ةرباثم - ةسماعثو سوسق

 يي

 ل ىمببو 5 00 رايدىف ةقاعبلا 2 رطب ييسملا دبع ىقوتو غ4

 فولي نأكو ماهي كلاب رطبلاو روطلا لبج يف دار م 18 راعلا اهو ناكري راب

 كدا انا ا نأكو بح هل لاقي رخ ل رطب هفلكت دارم ثامو٠ 0

 وسال مول قم دواز وعملا نتن ى وك ىلا 3 ١١ دبع ةافورثا 5 ٠ ةباتكلا

 00 0 راح 0 نأ امر انلا : 0 1 عزل را

 "ةسرم متو نيوقر 5 نأير 5 ٍدئموي ريردلا م 0 2 1 زاع

 0 نوسلا يف مهجز: كا مب ىششوف ر كلا هش | ضعب ا اورشاب مهن

 اد "دأب لف ب كك مجتلا دالب ىلا قحما فرصلا 7

 داعف 5 / هنال ةسيكلاب سادقلا ف رم نا سو اردنا كري رظنلا

 سراف دالب نم هاا نك هةيفر قححسا نا 5 نرش القا 5 لا



00 
 ةثالثرا هَ | لع وقفنا و نايماهل و 53 0 اومذ ٠ .و نام هر لا ىلع . هريح- نس م1

 ىسل ةنيطنطسقلا هي يناثلاو 0 بقاريل باح ثدحا يقي لاجر

 ازاجناو ٠ راخالا لقيو اليلا ىف ددرتمل كلاثلاو مل أد رماوا لاصحتساب
 مهي

 ٠ هنع ًايضار نكي  هناليبأ سلك روك نرطع# نا ادلب نايرفملا اولأس 5

 ىوريو ٠ اا: ةئس ل 0 كيم اسر لع ادلب كفا ١ طم اوطسوف

 اغا ىفطص»٠ كماقا دقف يهذا » سلك روكل لاق ةماسرلا ةياهن دنع نايرغملا نا

 ضوع هدالبل انارطم 00 رايلما نع لحر مد ةنملا كلا يفو ٠ « آنا رطم

 ادلي لزايرفملا نايغري قدماو سك روق

 تلظو نيبهارلا هعمجو هموح را بمهذف دالبلا كلت ىلا باهذلا تي

 ىت>حيسملا دبع اتلقوركب راد ه سنك روك هجوتف ناي رغم الب لصوملا

 فروة امرا ادم اقيأو لصولل انايرفم سكر وك ماقا
 ىلا هاخا كلذأ لسراو 4 نا راعبلا ِط يلوتسيلأ حم ملا دع ةافو سكر وك

 ءارزولا دحا دنع امداخ ىعكاف ةينيطنطسقلا

01 
 قفلعف ٠ م يف وت يذلا لياجلا دبع د

 دبع مهنه نيدرام رباك تبتك انلق اك 1578 ةئس مسيسلا دبع يفوت ايف

 لرا نولوقي سك ع ىلا ل 5 نب رهسو هنف نب عوشيو بستغا رونلا

 نيلئاقلا كري رطب سراعب ياي نا نوفئاخ 0 و حينا لو حميسسملا دبع 3 رطبلا

 ٠ ةئئاطلا ربدو انيلاعراسف هككري رطبلا لع ايلوتسيل هناي رفم ريبجنبا و'نيتعيبطلاب

 ساعشلا و قدما ناراعملا | مهصتسم نب درام ىلا هتءاس 5001 سكر 2 ءاف

 ب]ابح ءأ 7 راعبلل اومدَق نيدبع روط لبي او زاتحا الو دوعسم نب لادع

 نارفعزلا ريد رابخا نع ) /
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 نبا رهس موس أتلا أ دايما علا اندلومركملا تالادنب يذلا نوقيئاطسسلا

 انقعزو ىرقلا راسو نييسصنو ةرماعلا نا دزام هدم ىلع او ىسمدقملا موحرملا

 ١ ؟ للك ةكدرارم لف ةكالاء الكولا قياويشك|:تارم كالت .ةعيكلا و هللا 1
 01 نيم نياذب.الا دنا

 ةصرغلا مدتغا هنا ظوبغملا سرطب كريرطبلا ةمهولع ىلع لدي امو 5

 اك سدقمل عما 0 ةزاجالا هل 5 4.مور ىلا رهس كوقشالا هحوب 8

 ىقبو ادنكب زب .ذيملت نقان هللا ةنعن نقلا هتقفوب و بلح نم. ديدجلا فقنمالا

 ىفشتسملا يف نيبلاطيالا ىرسالا دشري هياسرم يف:هللا ةمثن:نسقلا

 هبارف فقسا ىزب كالملا ئدذدب نيد لّثمو سب راب ىلا فقس ُّ لصوو

 رهظ ناك هنال ايس الو ٠.سيسق مساب هبتك يف هفصو تاكيب ددسلا نال هرما

 ةيكرتلاو ةيب رعلا تاغللا نسحي ركب رايد ةبقاغي نم لاتحم "باش مايالا كلن يف
 لوالا سوي عدخ اذه+ كونرك وا كانرك هل لاقي ةيلاطيالانم الشو ةيسوافلا)

 لخدوءاوعلايزيهيمورو بلحملا رفاسفني درام ىلعانارطم هماقاف ناذلكل كري رطب

 89 تاقدص معمجي نارطم منمأب ابوراو هلام يف .لوجي ذخباو اهنم جرخ من
 ادد انف ام رماظت كاللز امو زاعما «كفاعك عبطو ا. رحاتيف :نايرسلا ةفئاظ. '

 كلملا ركنا اذهلو . ٠ هعمج يذلا. لاملا عاضو لبان يف.نجسلا عدوأوهيلع ”ضبق

 ةيكري رظبلا ةفرشلا ةبتكم يف ظوفحم لصالا ١
 لاضفملا انكر رطب ةطبخ" ةّمهب كلذ فّرَعو 1 نص'اذنكي ورب ةذهالن ليم مغ“ ؟
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 هلمالب ىف هابقف كاملا ةبب ر تلاز : فوفلملا قرولا نم ةليوط ةعطق يشو رام
 ىلا ةيصوت لئاسر هلبس ةيمور ىلا باهذلا لع مزعالو ٠ ًادج هزعاو افيض

 لبوقف مجعلا:دالب ىراصن ناشو هنأش فِي رشع يداحلا سويتنكلا ابابلا ةسادق

 مارتحالاو باحرتلاب

 نامالا راشننا مج سيئرل سرطب كري رطبلا بتك رفس فقسالا مأسو

 ةميا راوطا ٍّط مهفقوأو ا هءاع ةلصأ حلا ا قيضلاو لاا مه حرشو

 ةطساوب مبوقلا ناهالا ىلا مهنم بعش باذتجا يف دوقعم لمالا ناو نيبب وعلا

 تناكو اكريما دالب ىلا باهذلاب نذأتماو ةكلئاكةيبرت نوبرتينابهر وا ةنك

 ةنايرعسلا ةنكرن واهلا "تاجا. ادم تانادحا ممل ةديدجلا ابئابسا ىعسن

 ذم .راظتنالا اهعبو ٠ مرطب كريررطبلا الشيا. اوتاكو كلذ.ىف فووواشتي اوقف

 هل بتكو ةياغلا كلتا اكريما دالب ىلا باهذلاب رقس فقسالل ينامورلا ويملا 5

 رغس فقسالا حرابف تافاعسالا عج ةصخرو هجايتحا لع ةداهش عمحلا سيئر
 | 54/1 ةنساةسور ةنيدم
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 : فرممتب كصلاةروص كيلاو 45

 كري رطب ىلاعت هتمحربو 0 برا ديبع دبع يليئضلا سويطانغا

 :ىاطنالا يسركلا

 ةنكارالاو ةسماحشلاو ةنبكلا نيب وبحلا انالوا ىلا تاكربلاو مالسلا يدب

 ةرماعلا نيدرام ةنيدم ىف سودقلا محارم لظ تح, نيرتكبملا ئسشلا|رئاشو

 ينوعت ايررنو اد 2 نيف الا ةعمباف ثقلنلا (تاينؤخلا) ثييغارملا عش ىنعا

 ل ل ا را ال ليلا قل رجال ري اسيزاعب
 ةيابرلا ةيانعلا كسرحتلف اهيلي امو ةيهعربالاو قوقشملا ىرقونيبيلكو ايله ريدو

 نيه. نين رقملا ةكئالملا ؟ظن ١
 لوسرلا ساوب ةيحلالا رارسالا - ناب ةقداسلا ججامإ ىلا يهذنف دعب و

 هيمو رالي حسرقملا هللا ديب الو ىعسي نم ديب لب ءاشي نم ديب رمالا سيل : الئاق فتي
 ١ بوقعي ” ةلمأك ةفياع [كراةجلام ةبطع لك طبمت هدنع نم يذلا زيا

 ربدموإ اصر عارب اختنا رما يف نيكبترم انآ انيذلاسدقلا ور ةطساوب « 7:

 اهبو ثيعارملا رخ مدقلا ذنم ىف يتلا كرابملا نيدرام (١١شنك ىلع هميقتل لاف

 سيماونلاو ةيلسرلانيناوةلا ظفح ىلع ,متريغو اهناكس ناها لجا نم نينم ملا لك رختفي
 اندلو صخث انحلت ماعرب 5 كل راتخننا انمحلا.٠ ةيلمحتالا رماوالاو ةسشذقملا

 ليئومص ديب بيطلا ةروراق تضاف 5 هيلع انتبحم تضافو رفس فقسالا كرايملا

 سدقلا حورلا نكسم وه بختتملا اذه ناانل ا «١؟ :١:5لم » دواد 0

 هلك لملا ق0 كلا ةسانرلا نحجبب ةئارةمدخلا مدملافمأاهنج نياةنر دافعا

 هاا واق نايو ءاةلظقل لك



 هه

 تااوت كلذلو ٠ ةينابرلا مولعلاو ةعونج.ا لئاضفلاو ةيريخلا لامعالاو نساح اب
 اذه قحتسو سويسانتا رام يعدف سدقلا حور ن 'رم هتوعد نوكل:تاوصألا

 سويسكا سويسكا سويسكا :ترورضاحلا ةنقاسالاو نحن انقعز ىتح مسالا

 ل لسرلا لثم سويسانثا رلم ةنهكلا سيئرو يعارلا بجوتسيو قحتسي

 سنانكو حباذم سدقيو انابهرو ةماعثو اسوسق سركيو كو لحيو طبرب نا

 يذااف ٠ اهيلي امو نيدرام ثيعرم نم ةيالقلا ح جاوزلا دوقع نم ذخأيو

 ٠ انتراّتح نمو هلا نم امو ل 15 ىلا اذه نم مرحيو طبري

 ركيلع ب مف ٠ انفعض نم تاولصلاو هللا نم تاكربلا لبقي هيلع كرابب يذلاو

 نيناعشلا ناصغان واما مت او اصلا يب ءارلا اذه اول ةتستوهللا اوركشتو اوحرفت

 هيف انت ءاك انمضو دقأ اننا اولعاوهليلكت تقوقفقا مالا نحن اا كس وسك نيفت

 متيهب ةاكرابم ؟بلاهمو دق نوكي ن | ىلاعت هيأأ لسوتتو * هور 7 اومعسل نانيغيتيف ف

 ناسويسانثا رام ديعسلا اندلو انيصوا دقو“ مكتارف رك وهنتو "كلر : وركحزو

 ءامدقلا ءابالا قي ريطو ةعيبلا ميلعت فلاخت ةعدب عرتخي الو قمل قيرط كلسي
 نا مكيف متل اماو اماو ةنطفلا مدعو لطابلاب هحنيو تونبكلا سقلعب ىردزي الو

 أ هل لاسنو ةسدقملا ن' امالاو عيب أ عير .ثأ يف هودعاتو : ما اوحن

 بوقعي و قحساو ميهاربا مم نانلا ماحب يف مهنكسي دو مدالوا ظفحيو مكسرحي

 لادلاو ءارذعلا رم ةسيدقلا ةويملاو رونلا ما تاكا لاو رهطلا ندعم ةءافشب

 ماد هلا دحماو نيم | نيسيدقلاو ءادهشلا فيغلو ساوب و سرطب راهو

 نارطعم ناخنيما هللا قز رسويسونويدهطخوهئءاضمأب نوقيئاطسسا!ليذو

 اذه انتيثا ١546 ةنس تناك امل: هصنام كريرطلا تك هرخآ يفو ٠ تيلخ
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 نا. يضتقي نافرحلا كري راعبلا اذه -- ىلا تيغضا نا كلنا مدنفا : عرشلا

 امم ةداةكَوي كيلا بعتي تاونس ٌةدع ذنم هناف هدحو هل عرشلا ةمكحم ستفت

 اك ريارظت هنوذيرت”ال ةكلترضح فوت مو هعابتا لع بلح ناي رس.ربجت نا

 هشرط نع اغر هسمعم لاع توتصب“هل لاقو حيسملادبع ىلا تفتلا م ٠ مهيلع

 حيسلادبع لاقف ٠ انكر ريرطب ىلع كل ْقح الف لوزعم كنا'..ةخوؤيشلا بسب

 نئعدتسإ نا يضاقلا ىوأف ٠ هللا عرش ىلا هراضحانم دب الفهيلعياوعدتعفريلا

 ىتخا نبا وه. ئمصخ نا ماظا_لاق ميسمادبع هخل الف رض سرطب .كريراعلا

 لانا لاق“ .(ن:ةةرانتقف "ىلع يضعو ىزبخ لكاف انارظم ةتريصو:هّتسر اناو

 93 ا يللا لوام# ناظم و نيلتملا ناطلسا نيب 8 ال ككل

 0 رملا 3 نعاط خيش كنا يتحيصن مهما انو كج ةننش ةوادع حيت

 انا 0 مالا لاق ٠ كتشيعب كتخا نبا موقيو كتيب ف دعمت نا كب ردجالاف

 :لاشلا ه-طعا سرطبل ىضاقلا لاقف .٠ ىلا هدريلف )١( هسارب يذلا لاشلا هتسبلا

 دتجإباوجلا اذه يدلو ٠ هنم نسحا هبطعا ناو يعمر عجريلف ةماركو بح لاق
 هديرا يا انبهلاشلا ينطعيلف : الئاق هتوص لعاب حيصي قفطو ابضغ حيسمادبع

 بجومب وه هبلط نا مدنفا : هئاَقْفرو هللا رما ناراملا لاق مث ٠ ةعاسلا ةعاسلا

 نروجضت لاشلا نم عارذ .لجالا : ”الئاق يضاقلا مهرهتناف (؟) انتبقي رطو ا:نيد

 يف. نايزسلا ةققاسالاو_نابهزلا اهسبلي ىثلا“ةعانقلا وا ةينانهرلا يكسا للشلاب وع ١
 .ةوسنلقلا قوف اهنوعضيف مو.رلا اما غوافلا تحن .مهسوور

 ريفلاو فقسالا سارنم لاشلا عزنب هنا الهجوامهو ةبقاعيلا نم نورخاتملا دقتعي ؟

 ةيفقسالا وا ةيسوسقلا ةجرد امهنع عزدت سيسقلا سار نم هادوسلاة يقرعلا ىنعا



 اق

 ةقفش هلاخي يضاقلا ىدل سرطب كريراعبلا مفشف مهبرضب رماو عرشلا 1ك يف

 كريرطبلا داع كلذ دعبو.٠ نيرخآل برضب رماو.هنع ىفعف هتخوخسش ص

 سرطب .كريبرظبلا رقتساو قشمد ىلا هللا رما نارطملاو ركب رايد ىلا سيسملادبع

 مالسب بلح يف

 فت”راجرت ةفصب ناه ماب اهقم ذئم ري يفيد راملا رفنم سقلا:نأكو. . ؛ه

 نك سين اذيف نم تاكي ديسلا هذفنا 114814 ةنس ىفذ٠ تاكب كسل

 ةينيدلاو ةيندملا' يتلا دالب ةلاح نع اهيف ربخا ةيمور ىلاو.اسنرف نامل ىلا هنم
 لذبا :هصن ام نيبس هعما ةيموريفهل قيدص ىلا تاكيب ديسلا بتكام إل يىفو

 هناف هاوثم سدقملا مدحلا مركيل رفس س هلا اذه يناتك لم اح زازعا يف كدهح

 دقو * ةكرتلاو ةيددلاب اطعوللو# سو رلكتلا نس ب ماع لضاف.ن هاك

 لاق : نلح..ىلا نفس سفلا.لضو الف:*:61) ةره نم 0 هاشمي

 ت]سح خشن تنك زم لوألا ينح كمودق ذنم كنا : سرطب ك اري رطبلا هل

 اهيلي امو نيدرام ين:ىتلا ةكيلثاكلا ةمزرشلا سوستنل ركذلا ديعسلا انفلاس ةياف

 ْ ىلوسزلا ىسيكل ا ىلا نيلصفنا ا ناي رسلا اندالوا هسفن.تقواايف:بذتجتو

 أاهو٠ كالذعا رو طاشنلا لذبت لب ةسدقملا ةياغلا ءده دا رمال نأ باو.صلانميرئف

 ىضرف' »كنف هلماؤنام :حتتو ايلا بهذتف نيدرامل اممسا:كيقن نا كوع: دق اننا

 ةدئاف دس -ةغر.هرغس لجكي. نا نذأتسا هنكل كري رطبلا ير ءزقس, ىلا

 نيسعتو  نمدرات ىلع ةيفقسالا ةحردلا ىلا هافقرو كلذ هل.زاحاف ةقئاطلا

 هتيفةسابةداهبشلا كصيانوقيثاطسسلا هديب عفدو سويساتتا هلعدول 546.ةئس



 هب .٠

 ًارما لصحتساو ةرملا هذه يف رمالا يلوا لفغتساف ةينيطنطسقلا ىلا هنابهر دحا

 ْ اح ىلا ءاح مركب رايد ىلا داعذ او 6 ةنس كلذو نيكلناملا دض ادد

 ةعيلا نم نيكيلثاكلا درط نم نكمتو رمالا كللذ لجو ملا دات لإ هدو

 نال. الي وط كلذب انبتي لهنكل هللا رما هنارطم عم ايلحدؤا الع, ىلوتساو

 ةرصتي نا. ةلأش نعمل ىلا اجتلاو هقح نعةمفادللهتعاسنم سهأت سرطب كريرطبلا
 :نييشوكلانيلسرملا سئر ىلا هبتكام كيلاو ٠ هباحصا طسوتب اسنرف ريغس دهنتساو

 ىلع ماعلا سيئرلا سيراب يد ناب روا بالا ةماه ىلع هلالا ةكرب لمن

 رقوملا نييشوبكلا نيلسرملا ءابالا

 قيدصو يباب ياصتعا مويلا 1 مصتعا نا دعا حام نأف دعب اما

 لئاضف وع ىلع تعلطا : ةينيطنطسقلا يف مدنع 0 ودار قودصلا
 هيلعو ' 2 ناسلب يل هومتنبا امم ىنغلا كفطل ديزم لعو ةيلوسر )| جتريغو

 يبصنم دنع يندي وي نا يف أسنرف و تانسا ماك ىدل يعساا مكنم سمت

 نيمتحملا ةلمج يف يتلا ةينامورلا ةعيبلا ا نأش مف مفرو ةقطار ملا ءاز>ال قريرطبلا

 مهتنداحمب نيذلا متوخا ونيروت ريد نابهر نييشوبكلا ءابالا مث اهتريص يف

 رثك ا ؟توباتناك الو ,مب ءادتقالا ىلع ينولمح باذجلا فشلا مهشيعو ةسدقملا

 و دال هت ا ا م 0 مارق
 هب متأدبام زاجنا يف يسال 4 00 افا ناحالا اذه تتلون نأ نك
 ينومتيطعا متنا : هلظنحب مزعل دوجولا يطعي يذلا نا عئاش ثلا لخملا نب 0

 نامرفلاب ةرم لوال ٍنوتديار 6 رب رطب م 220 ذا يحورأا دوجوأا

 ندالال مرعب تاو / :> .ةمور يف ديبأتلا 1 ريب و هينطنطسقلا ف ٍيناطاسلا
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 1000 5 لاير نيمو نيتيام لعو نويلايلا لع نينمؤملا يبا نمدقألا

 مكيف اعدهع يلا ةريغلاب يبصنم ُُس ميكتظفاحم ىوس مويلا ينص ةنيال هلا ثدحن

 يتلا سفنالا نم فولا صالخ ىلا مجار 5ع ىخنال اك لمعلا اذهو ٠ نالا ىلا

 مهتفقاساو مهكري رطب نحن انرثا لع كلذو لبق يذ نم لبسا اهئرادتها حبصا
 0 عيبلا رئاس ما ةينامورلا ةعيبلا ىلا اوعكنا نيذلا نم انريغو مهنابهرو

 ددصلا اذه يف ةباتكلاب فرشتا ناللملاو ري ركتلا نميتيشخ الول يدوب ناك دق
 مارملاو* قودصلاانقيدص رباف ويسوم ىلا ضيا اك ةلجملا هتنيرقو ريفسلا ةماخن ىلل

 8 عم هللارما نارطملا ”بلح ةيفقساس لتخا يذلا لجرلا عدرو ليجخت وه

 ريقحلا ةفطارطلا ىتح عيمجا هع ًاجودتم

 سرطب سويطانغا ١585 ةنس لوالا نيرشت ١١ سلاح نع

 )١( نيد.ع روطو هيك اطنا كري رطب

 ٠ هقوقح لجا نم مظعالا ردصلا فطعتساو يلاعلا بابلا ىلا بتك 5

 درتسا هب ةيرجم ٠١517 ةنس هخيرات ديدج يناطلس رءا هافاو الا مايارق مف

 نم صعبو هللا رمأ نارطملا عم ةكحملا دصقو حيسأمادبع ظاطغاف ٠ ةسنكلا

 هلع هل لاقي فارشالا نم ىضاقلا ناكو ٠ هتخا نبا ىلع ةباكش مدقو ىعشأا

 مساو لصنقلانم ,ةيصوتب سرطب كريرطبلا ليك و رضحو ٠ 'داح عبط اذ هداز
 بتاانآ لاق اقاو حيسملا لع 2 رطبا لحوو لخد ايلف ٠ ىلا دبع ليوا

 سب ول رام ريد يف ةمالعلا انكري رطبة طبغ اهد.جو ىتلا ةيوائرفلا ةخسنلا نع ١

 ةينيطتطسقلا يف نييشوبكلل
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 هعمو نيثدتبلل ةنايرسلا لاعفالا في راصتو تاقاقتشاىا فاعرس باتك عضوو

 اوهنلا] ا كيالتقم ةيبارعلا (تاقافئشالا قد, لعب ةلعجتو ا( ثادميإلا ةزانإ.) ماب

 ةدع هيل“ اونو هيف سانلا بغرو ئنعملا اذهب باتك حصفا يضاف ينيتاللا

 ةجحتو ةاجنلا كردم .باتك اضيا فنضو (1) مويلا ىتح ءارقلا اهوادتي خسن

 ءارا دنفو دسحتلا رسس نع هيف ثحب ةافطصملا ةسينكلا قدص يف ةانحلاب زوفلا

 هيف دهشتساو اهاوسو ةيئسفونملاو ةيروطسنلاو ةيسوي رالاو ةينويقرملا عدبلا
 ةنفالم ةداهش عت والعينيوك الا اموت رامةصاخو وتوكس لعملاو سنيطسغوا رام

 ىرخأ فيل أت هلو (؟) هناكماو يونقالا داحت الا نع همالك ىف.كلذو نايرسلا

 دعا امرك لقيت أه زيدك

 هياع اهراثا ىتلا تادابطضالا لقث تحن نئي ناكف سرطب كري رطبلا اما

 دان لاجر# تايوتا يراعتنلا فيي ملاك: ف زيشلا 8 رجتنع لبق قيدلا ءاضا
 مظعالا ربما رماب سدقملا ممجلا ىرم هدري ناك يذلا فاعسالا عاطعقا اسائنبا

 هتمارك هل حمست (فكلذ عمو ٠ اه ركذ راملا ةحرعصلا ريغ رابخالا سبسسل كلذو

 ىلا .بناكي نا لع هلمحو هلال ىثرف لصتتقلا هب محا ىتح دحال هلاحوكشي نا

 ةدخاوو ةمالعلا انكر يرطب ةطبغ ةبعكم يف ةدحاو اهنم ةديدع خشن باتكلا اذهل ١
 لصوملاب وك مانهب ةبتكميف اهريغو تو ريبب نييعوسبلا ءاب الا ةبعكم يف ةئلاغلاو ةفرشلا ريديف

 ةثيفرشلا «ريزدا ةصاخإ كنا رف يدهاق ظفي ةخنز !ينبإ اهيا” ن باقتكلا اذهل ؟

 نبا قمما سوانميط اهفل م مسأب ةردصم شو ينوراما شنم سجرج سقلا صخم يرخاو
 باتكلا اذه كلتما دق » اذكه أرقي باتكلانم ةقرو لدا يفو ٠ دم نارطم يلصوملا ريبج
 ١5١4 ةنس قرشملا:ةلم عجار » ١7 ١.ةئس 'لوليا 5 يف يئايرسلا اتشا رفس نب هللا حنف

 0« ص
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 عم تاعكلا لسراو نسكف'( ١١ هحاتحاو هلاوحا نع رشع يداحلا شوت

 نمو 118+ ةنس باوجلا هأفاو نا ؛طيب م ٠ يشوبكلا اروتنوانوب بالا هلك

 كتفيظو 0 نا كيلع 2 0, هلوق رابحالا سبح هيلا كتككام ةلمح

 ماع كناو ٠٠١ اهنودح“ نكمل تاداضملا ةلابق. يوعار ردصب موقلو ةيماسل

 ناكف 0 اننف رهظي نأ عمزملا رولا يزاوت ال نككشا اهما ملاعلا ادنه عاجوا نأ

 ادع لحن ثو ءرا اد ناك .اه.ىلا راشا هن أكو هللا ربح اهب هاف:ةوبن مالكلا اذه

 5 تامث نامالا لجا نم ينو سيح. ذا دابطضالا نم ىيدقلا كريرطبلا

 هيموهههل

 عيارلا لصعاا

 ةسينك هطبض << نامرفب دمآ نم هايا هدرطو ريبج نبال حيسملادبع ةعصاخم 44
 حيسملادبع ةب وب يخ < ةكحا ىلا كرير طبلا ةعفارم<حاهدرو "ةيناث بلح

 ١189 ةنس نيدرام ىلع هفقست << رخام سقلا ةدوع 5

 امن رفكلم ةبي ر 4 /-عهتيفقسا كضةروص 71

 أدينكيزوروب ةصخير ت هل هذا 5 وهن

 دملا دالب يف نالوجلل هل

 ًابئان كري رطبلا ةماقا

 | سرطب كريرطبلا ىلع ابضغ مجاتي عسملادبع كري رطبلا نأكو ءء
 0 هه ٠ 1 ٠ ٠

 دفنا ىح اده 0 لا 5 * هلي نم باح ةعر مورح ىلعافسايو هتحا

 "7 ص 1١ ج وي ورا يد رابخا تارذش أ

 ةنسلايف كولملا ىلا يشع يداحلا سوميتكنا لئاسر نيب ةيناكئاولا تالحسلا نع ؟
 ؟١و؟0ةقرو هثينريحل ةئماثلاو ةعباسلا



 يه ل قل ا اسس سنس لش لل
 )١( 1١م5 ةنس ناسين ؟ خي راتب كلذو نايرسلالع 6 ار مقا مثعأ اعطاق

 للورق نا كرار يكول اوأز اهدنع هل ةياكشلا وو يدادنفالا كل
 1 1 ن5 14 01 قرر نالطملا نيبال (؟ ؟) بلح ىلا فيرشلا طخلا كلذ

 نا كلا حرت رق كر ط وم فزع هنأألا حبسملا دبع

 ةعمج موي بلح ىلا 2 للا لارا رك (0) ةنلرم ةزاككل لارثأب
 لحس رزاعل تبس موي ينعا دغلا يفو 5 ةناراكلا | موصلا نم نيعب رالا

 ديكور كتاناكلا لتساف ٠ يتفملاو يمااقلاو كاحلا اشاب دوم رماب ةموكحلا راد يف
 بسح ةيغلالا ةمد1ّلا 4 اموضرب و سروفسؤويد ينروصابنم, ! انكر تكل

 ةسيكلا تي نيرضاحلا نييوقعيلا نايرسلا دحا لواحو ' ىياكلا دقتعلا
 ةالصلاوسادقلا يف..ّمه رك ذ ةداعا أوداراوهنارفانمةتس عم قفتاف يغش ثادحا

 انيدنفلاي لعا :نولوهي يلاولا ىلا مهنم ةئئالت بهذو ةعيبلا نم نيئارأخملا اودرطو
 عكار نا:ئيضر الف يجنرف وه انتسيك لع ءاليتسالا ديري يذلا كريرظبلا نا

 ص 6 در مههنحو مب رصب رمأ 3 مشد رن ليجستب ىلاولا الوا زعواف انياع

 اذكهو ةمارغ اودا نا دعب اوجني نا مهنكما ديهجلا دهجلابو ةيناطلسلا رماوالا

 نيناعشلا دحا ديع ىضقنا كلذ ببسبو (6) مهريغل اهورفحىتتلا ةرغجلا يف اوعقو

 ىتح ىنعا موي رشع ةسجخ نسا فيس سوسقلا ثكمو ةلفح الو سادق نود

 ار 1و ام ص ةيطيعأ راثزال] 1 م9 ةيساكا "يد زيفسلا!ةلاضر ١
 ا ا < ف طاع ا 2 لك سرب كرير ظبلا بخ نا ؟

 ١٠٠٠و 435 ص ةيطحلا راث الا علاط ٠ باحيب

 ”١١ ص 1 ءزج وب ورا يد رابخا تارذش

 اذا دعبول نما ةططل نانا 4
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 ةمار غانم مهيلع ضر هأم ىنوف سلاح ىلا سرطب 37 3 رطبلا غلب هيفو ديدخلا دحالا

 مهناجن لعشر كنا ةالصاواسوةسيتكلاىلا نسلا - رعبلا 0 مثوقلطاف

 ىاشن نإ هللادبعو راطعلا 000 نباينيدراملا رهس سيدا مر مايا دعبو ةزيزعلا

 ةفصب مجعلا دالب ىلا هبحصيل تاكيب ديسلا هراتخا دق ًاثيدح موسرملا ينيدرامل

  ىجعلا 1 ل 00 أسارف ناطاس نم ايادهلا هدر 00 با> يف هاقباو نامحرت

 فرعنا تاك يملا لا نادم نا ل ا ل تا

 افي طرا مسرو * هرقم ميلشروا ىلا عوشإ سوي روغي رغ نارطملا كلذك

 للا ةممن يبصخاو عوشي نرارطملا ةذمالت نمو ةفيرش تالئاع نمةسماعث
 ٠ كري رطبلا قيقش رغس نب دحالا دبعو *روخ رفسنب ناولسو ٠ يمدقاجاولا نبا

 ءاري ام ىلع اهتمدخو اهتنبكب ةسيكلا تمظتتاف
 035 0 -. 1 اد ل راش |

 ريبح نب ما سهلا مر نانبل ىل نامل ١| زوق رايخ تبادراوب اذو

 ءاعدو ر كر ايد ص ديا ةحرد ىف | كَ رطبا اقر ِه بلح ىلا ىلصوملا

 رخاوأ 20 اننا روكذملا ليلجلا كيع سوانهط هفلاس 0 ص سوائيط

 دالب رئاس ىفو اهيف نيذلا نيكيلثاكلا نايرسلا سومسل هثيعرم 1 رفاس 5

 نييشوبكلا ةعبب ىلا ةرات هءانإا عمجي عرش هرقم ىلا لصو الو ٠ نيرهنلا نيب ام

 ٠ نيشوكلا فسويو ولنا نيوبالا اقيدص ناكو ٠ نادلكلا ةشنك ىف را
 اذه ناكو ٠ تاهمجلا كلت ىف ةكيلثاكلا ةنايدلا يشن نم هتاناعكو هاظءوب 0

 . هتداج ىنب ةدئافل ىتش (تك قلاو ةعااطملاو سردلا ىلع افكاع ةمالعلا ربحلا



 م

 جو ايلف بلح ىلا ةيمور نم ريبج نب قححسا سلا مدق مايالا كلت يفو

 ا ههحو ُُط م ابئاغ كري رطبلاو نب رمدم نيبكيلثاكلاو ةريغتم لاوحالا

 جرغلا رابخا راظتني كانه ماقاو نانبل

 .خلاسر او دم :نانيبغار يل نوهتملاةيعوسلاءابالا ناك ا ءانثالا كلت ىفو

 ملا ميقيوش دق سواردنا كرب نطبلا ناك ذنم كلذو.نيرهنلا نيب.ام تاهج ىلإ

 رالره هبعما خا عم ون ليئاخيم يردابلا لذقف سدقملا عمجا نم ةصخر اوذخا

 و مثدشرب# .عرشو نوبكيلوثاكلا هلا ممتجاف 8 كاما نيردرام ىلا اهجوتم

 ءرطق دإلا 17 ىلا هب اوشو هربخ نمرالاوةقاعيلا مع اف ٠ ةنولهج ازيا

 مو ٠ 138 ةثس باح ىلا اذاعو اهايدا ةمارغ اههيلع دحو نجلا ىف نينثالا

 سابط يززب نيردرام ىلا داعو افاعساع مج ثيح اسنرف ىلا ليئاخيم يرابلا هجوت
 نراكو .نويييسم مهلصا نا هل ليق ذارأاضيا ةيسعثلا ةفئاط رشبي نا مزع دقو

 ١)ةيسعشلا لابج .ىلا اولصو ايلف ٠ راليه خالاو نوسب,ى سوي يردابلا هتقفرب

 ا سمكا يهبل سانلا لامو نيدرام ىلا اواجلف موحرجو صوصللا مههلس

 اذلا امن) «راحتحنف) ,ةيي_ىشلا يجب ىلا مهنم نانثا عجرو بطلا يف انطق لا وألا

 .اهالانم لجر رشعيننثا عم نجسلا يف ىتلاف ًاضيا هب. يشوف نيدرام يف فلخت

 ةلطاف؛ لسرملا اهدا ةيناث ةمارغ مهيلع تدحو.هميلعت عامسال هلانع أودجو

 (؟) نيبئاج سلج ىلا نولسرمملا اوداعو

 ,عتلا نو دبعي اوناكو مويلا ىتح ةيسمشلا مط لاقي .ةبقاعيلا نم ةقرف نيدرام يف نا. ١

 م

 ضعب نم الا نوجوزتيال مهناو ٠ ثدئاوع ىلع اورمتساةبقاعيلا ىلابهذملا يف مهماهضنا عمو

 ( نويعوسلا مكرشب نيذلا اياقب مهلعلف ينابلودلا رابخا عجار ) ضعب
 "50و 58و١٠ ص 5 ءزج يفابلودلا رابخا ؟



 ثااّبلا لصقلا

 لرامرف ةوقب ةرد» لوال ةسنكلا هاجر كسا -ح سراب كريرطبلا يعاسم 311

 محعلاىلا رفسسقلا رفس--ةئبك هتماسر حهعحار 4" دادضالاماكبا

 هتماقا ح ريج نبأ ةدوع ح سدقلا أ عوشب نارطملاو

 ١ هتايتس هج ايلا هرفس دمج ركب ايدل ًانارطم

 باتكب هنب زعت<-كريرطبلاجايتحا "لكس

 يلوسرلا يسركلا سس

 لس و ةينيطظنطسقلا ىلالصوامل هنافسزطب كري رطلان مناك اماماو: *؟

 «ذتدماسم- يف هدهج لذبو نهب بير كلاذك يد ئيفومافيقسلا سنقل 4
 يذلا ننيرشلا طقلا هيف رد مظعالا ردصلا ىلا لاح ضرع كير رعبا م

 .يهايي يلاعلا ب ايلا ىدل ا ريخا لها ناكو همصخ ترم الظنم»

 اره ددقا اوناك هم وضخ نال ًاغازف اهلك تبهذ يعاسملا هذه.نازيغ ٠ ملا

 هبلع -ىضذقي. نزا اهيف.كشوا ةلمأك ةنس رظتناف هيلع: ملظعالا رددفلا ىم

 جرفلا باي هأ متفنا ىتح .ةراح عومدب هللا ىلا يلصي لاز امو نهتخاف, قلم

 لافا' نيد دحإلا دنع.بالا ,ةصاغلا يف امهليكوو سيسنرف رامنامهر 7

 ردصلا ماما كريرطبلا نع عافدلا هبأد انحوي لم ٠ هينوم انحوي ويسر

 مترف كري رطبلا نا نم هب هومهوا موصخلا ناك اب جتحي وديشلا ل ل مظع
 ايمي

 ةباكش ناو اهرلا كلر دم 0 نوفقور عم 4 يقال ناو يناهع هنا هأ د هيلا

 ارءا يوحي ايش طخ ردصاو ردصلا نعذاف ةارتفاو اكفا الا تسيل هموم



 هذ

 ميس ادبع ر اصنا كعيالطلر قي الث وح مقحا ١541 ةنس نم راذا ةرغ ينو

 ةقيثولا ماراو مهفطالف ٠ هي لكلا و( ايمارإ هك وبلا طرا «دستتلاب ىلإ ازتلظلاو

 لسراف نضنقلا نوضح اوبلطو,ىضاقلا لع. هاوعد اوضرع مهنكل ٠ اوفرصناف

 ٠ كريارطنلا حيسلادبع 53 .صضحيو |: :نسطان 1-5 1 قنا هينامحرت

 هس تانانلا الا غاصملا قودنص لستيال نا ىضق ةقيثولا لع ىذاقلا ملطا الف

 يضاقلا ىتحنيلرملاو لصنقلا نوفذقي اوثاكو هراصناو كر نا 0

 نم اوجرخن مهبرضب رماي داكو مهتشو ابضغ يضاقلا * ميلع نيرتفم
 0 كلا

 ةصاخمهئاينغاو مهرباكا ىلعو نييكيلثاكلا ىلع حيسملادبع كري 0

 طا لذ ُُط بلحو ةينيطنطسقلا ىف هفرصام ءاقل ةميسج غابت مهلاطي

 را ملا طاري نهب ةيرخ فلك مبعا اوضفر ذاو ٠ هثارحاو في رشلا

 نم ةب سمن لل ل ا نيكللناكلا اوف لاذ ل

 مدار ولا رول ا عتاو عماشلا] داس نا 020 رن مقو هوقفاو نيذلا

 ديكوتلاو وهلا !.. هاش بوقعي نب هاشههرباو هشالم نب هللا جرفو يرون نب

 احلم اا هماقأ هللا رعاسقلا هعما نياك ثلا ةضغلا ديدش جوزتم سبسفو

 نء جرف ىلا تضفا ةعامجبا اهب لءاعي حيسملا دبع ناك ىتلا ةدشلا نا ريغ

 نيدذلا نايرسلا نابشلا دحا ىلع مرا لازناب ةلفنكي مل هنا ثاذو ٠ نيبكيلثاكلا
 ةئيدما لستم افارداق نا ند املا 3 1 نبدا يف هتطلاخم اوبا
 ةنراوملا ةعبب أ ددرتب ناكو هتفئاط ةعبب نع عطفا ريشا 4 هةعرف نيد هزل ىوعلد

 ١ ص ةيطخلا راث الا اضيا عجار 15-هالص ج ويورايدرابخا تارذش :



 م

 تا دافانم يف هسيح رما بكف همال 15 باشلا ناكو ٠ نميتلا ف حرا

 قبلا انتدإب مدق ذنه كري رطبلا اذه نا ىضاقلا انالوماي راما <تشت ةكحملا 9

 نايرسلا انتعامج ههاركاب كالذو هل ةاططمملا رماوالا زواجتو انني داسفلاو قلقلا

 هللا ءايلوال» بجاولا ماركالا هتةئاط يف نيلوبقملا عدبلا باحتمال اومدقي نا لع
 ال حييسملاو نيب راوحلا ميلعتل ةناالا مبعاعت لوق ىلع مثربحتو نيسيدقلا

 [نبقاعي و انتقاط قوفت لاوماب انبلاطي عرش هاذا نم اصلخت انريغ سئانك ىلا انأل
 !تانيبب تناو املظ يدلو سبح يف ىعس ىتح ةينسلا ةموككلا اهلبقثال قئارطب
 ٠ هتررقام لك لع

 يضاقلا ىدل سوبحلا رضحأو ةكحلا ىلا حيسملادبع كريرطبلا يعد تساف
 هررقأملك كري, رطبلا لاق :٠ كباوحام كريرطبلل يضاقلا لاقف ٠ هما لثم ملكتف

 املف ٠ انت رطو ند دعاوق بجو الا كلذ رحأ 1 يفا ريغ ٠ 5ث باشلا

 هنا نيلئاق يضاقلا يدق لع هبا صا ىاارتف هبرضب رماو يضاقلا دت >| اذه لاق

 "لجو باشلا قاطاف ىوعدلا لع يلاولا ملطأو هنع فكف برضلا لمحال م م

 )١( نييكيلثاكلل ضرعتي اهدعب دعي : و اهاّددا ةما ارغ كري رظبلا ُط

 رفس ساعشلا نيع دقو ناهفصا ىلا رفسلا ديري تاكيب ديسلانأكو غ١

 كري رطبلاةدوعأر تنماذهناك ال هنا ريغ ٠ ةيسرافلا ةغللا يف هل ًانامحرت ىنيدراملا

 نراطلس نم اياده ًارظتنم 0 ىلوسرلا رئازلا ناك و٠ انهاك همسقرل س .رطب

 ٠+ ىف وه رفاسو باح يف هناججرت فلخ : مهلا ناطلس هاش يفوص ىلا اسنرف

 أسيسق ماقي نا دعب نم ايادحلا رفس ساعتلا هيلا لمحت نا لع 1585 ةنس ناسين

 ١ ص 5 ج ويورارابخا تارذش نع ١154 -ع 1107|



 م

 ا,عضوو ة ةئارللا ١| ةنالار 100 6 تاساكلاو حوأر او ناملصلاو ليدانقلا عم ىلص

 عوش نار طأا هقلو٠ هتامحيو 3 وحيل ةملصنقلا ل ل 0 و قودنص ْف

 ريثك قلخ عم م ةسال ك1 ىلا نيلقم 0 لإ ا نار فل هدعبو

 تايب ديلا ناك ذا لصنقلا راد يف اوعمتجا دق نولسرملا ءابالا ناكو

 ةتغب مهيلع لخد هب اذاو هراصناو كري رطبلا باصم ىلع 01 مثايفو ارضا

 هعيضاأ يل تفو ال نا 2 لاق - 5 هنواعيو هتااحل نوثري اوناك ,نيشوهدم هوقاتف

 3 انديسب يهمأو ةسنكلا درتسال الاح ةذيط:طسقلا ىلا رفسلا يدارم امناو

 هنا ىلع“ كرا لد تالا يا دوعا ال.ينأ إما ةديسلا ةعافشو ميلا

 اذا يتيعر نم نوكي اذامو ٠ رماوالا ا ييفاكلا. بغي راصملا .ىل نيا نم

 أنيعت 1 نامزلا نوه ليلقان ى لهاجلا ودعلا 0-1 نأ ىشحا يفا ِ بائذلا اعالخ ا ف

 أهدعب جالعلا زعيف تاون هدم فبصنو 57 هحالص ١

 ىعوسلاون ليئاخيم يردابلا 4 لاقذ ٠ نورضاحلا مد مالكلا اذه ىبأو

 لقي كذأ و كتعر دقنت ىف اندهحب لدن را نودهتسم ياققؤو انا يفا

 نم ربك | افاطسا ةنمامنطسقلا َْق كج فو هلا هودعوو 9 مهسيئرو نويشوكلا

0 9 -ٍٍ 

 كلذ ليبق اهيتك دق ناك همتخي ةموتخم ةقيثو هبع نم جرخاو مركشف هتجاح

 عدوا هنأو باجي اسنرف ةلود لصف وا ورا وشو سرغ فلا نويدم برأ أمف رقا

 دحال ةهلكد ال نا ُُط 5 525 5 اقودتضص غلبمل اذه ّنع يهز 5

 لمد لاتقول ايعشلا | زالف ١( نيك ذل هقح د امدسا ينع كلذو ريغ

 ا.ه .بع, ١.٠ ١ :ىم ةيطخلإ(راثدالا, ١



 ملا 3230 اا

 عطاق تاكيب ديسلا ناريغ ٠ ةقيثولاو نهرلا لنا فيك غلبلا كضرقا 1 ىف ا

 ديسلا هل لاق 0 الف ٠ كريرطبلل | مملسيله دنع نم شرغ فلا هلسو 0

 لصنفلا نم سَ :: كرفس ىلع هقفنتلا ىنم يده غلبملا اذه لبقا : تاك

 تكف ا يف ءكريرطلا دعاس وفتع اطعم ردم ةعيدولا لع ظفاحت نا

 كاري رطبلاهجوتاهسفت ةليللا كلت يفو ٠ كرب رطبلل هلعسو ةيصوت باتك ريغسلا ىل
 ةينيطنط لاف ةئور دنكسا ىلا عوشي نارطملا ابحصتسم

 تالئاعلا. نودقتفب نولسرملا ءابالا قفط كري رطبلا رفس دعب نمو ٠

 حيسلادبع راصنا سكعلابناكو كاان ربصلا لع مهنوشحي وسسشلانودشريو

 باوتسم هنا مهكريرطب ةسادق فصو يف نوفااببو :نييكيلئاكلا نوبلثي
 ٠ رارضالا نف تدكو ثيكب مهنوةيخم هتعاط ىلا نوداقنيال نيذلاو :ةوعدلا

 ىلع ةولصلا ةجحب مهتويب ىلا هب اوبهذو جلاد ىلا مهوذخا اه ًاريثكو

  .لرع ضعبلا مهبزح ىلا | ني ريثك او ااّمسا ىتح اذه لعاو اازامو ٠ مهسوأور

 يشار لازنا وامهيلع هئاعد نم ةفاخموا ءايج ضعرلاو ني

 اوةنطو ا مهففأرف 58 رطب اوربخاو اوبضغ نيلسرملا لمع معلب الو

 نودعتسم مهنا او<زو ٠ ةيلعلاةلودلاو ناطلسلا ءادعا مهنا نيلئافنيلسرملابنوددني

 9 اعدم بذكيو مهدقحب اَناع يضاقلا ناك و كلذ اابثا تانييب اوتأي نا
 |: مل لوقي وهو مهفرصو نيكتشملا رتئاف ةيماسلاتاسايسلا سمت ةلَأسم جلينا

 : ان اهوا كتاضرغت لجانمهودسفت الف نفل ناطلسو انناطاسنيب دئاسحلصلا

 كريرطبلا نع م م نورركي مثو نيظاتغم اوجرقت ٠ ٠ ةبنكلا متطبض منا

 امز توييبلا يف نالوجلا "نم نولسرملا عنتما ىتح ٠ مهتاوصا لعاب نيلطزملاو

1 
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 كريرطبلا عم هسينكلا نم اوجرخو ةينايرس ةهنرت سقطلا بسح سوريلقالا

 0ع 0 طبلا مهكرابف ةيالقلا ىلا ءاهجولاو سوسقلاو ةنراطملاو
 اوفرصناو ليما هماظتنا و عيدبلا يناي رسلا سقطلا نم نيب+بهتم اوناك 0

 هطاشنو نيدابهاش سرطب كري رطبلا ردق ىلع ليلد هلك كلذ :ني رك اش نيللهتم

 )١( نولماعلا لمعيلف اذه لثملف الا لو فتاه يناكف

 يناثلا ىصعلا

 طخ ةوقب نيئماوملا هجاعزا - ةرم لوال ةسسنكلا لع حيسملادبع ءاليثسا "8
 ةعصاعلا ىلإ هرفس - هطاشن -سرطب كري رطبلا ةعاجمأ "5 في رش

 لصتقلاو ايا ماصخالا ماصخ--ةيعرلا تيس نيلسرملا ءانتعا ٠

 ليج - نينموملاب مهليكتت - هايا يضاقلا ماكبا أعم
 تا ديسلار فس 4١ اولا دي لع هفكو حيملادبع

 هيمور نه ريح نبا ةدوع -- محعلا ىلا

 ةلاسر - نادل ىلا هبره

 خس ةيعوسلا
 00 درام

 ٠ صغنتي ذخا رابخالا هذه هتغلب أم دنعفسيسملا درع كل ىارطبلا اها 4

 أذن با 1 هان هراشن تقفبمالاو هةعرأ/ نبا نام نفرطب 47 رطبلا نال امس الو
5 

 لا ل رع وو لصوت اواحب نا 0 لرمح 4 ديطنطسقلا ىلا باهذلا و

 كج نم ناتج هو تسول هج باجما رمم مومو هج ا يافكا بو م ل مج جام مج ما ا

 ١ صال ج ويورا رابخا تارذش عجار 8" 6٠



76 
 .- دج هسه د ا ل سس جام“ كات دا تا و ا تس هن اا

 (١)اهن. ةريك ةصحمهسفنل نيلعاج اهنوفرصيفنمرالاةيكري رطب ءالكو ديم
 هنا ملوق هيلع ةمح اوذختاو هتخا نبا سرطب كريرطبلا لزعب ًادصق هلك كلذو

 هي ثدحو ةلودلل اودع راصو اجنرف ىعضا دق <لئاكلا نامالا ىلا هزايحناب

 ناب ةرمتسم تناك بركلا ران. درا وهو ًامرج ءارتفالا اذه داز ام ةنبلا كلل
 ةدابال ةيفك ةيناطيش موصخلا ةياشو تناكف ةيناهاشلاو ةيجنرفالا ركاسعلا

 حبسا دبع اما (؟) هتيانمب مثرش افك هللا نكل ٠ هبعشو نيكسملا كري رطبلأ
 هملستف بلح ةسينك لع ءاليتسالل افيرش طخ لا ىتح هرعس يفرتغي لف

 1151 ةنس طابش ةرغيف ابلخدف بلح مدق مث ٠ ركب رايد ىلا أعجار رفو احرف

 امثاب دم هرق منقي هلع ًاريثك فرصو ةيناطلسلا رماوالا ءارجا يف دجي قفطو
 . هرمي نييكملثاكلا جيزي و هتخا نبا كري رطبلا ةايح فالتال بلح يللاو

 رباكأ برضو اهلخدف ةسينكلا هولس دونج ةقرف عم هلبق نم ًاليكو يللاولا ذفناف
 يف تويبلا نواخديو ةقزالا يف نوفوطي هزاعياب دونجلا قفطف ٠ مرلاب بعشلا

 ءاسنلل ايسالو ةهسج رارضا كلذ نم جتنف هتفقاساو ىكيلثاكلا كري رطبلا بلط

 ضبق هنافسوسقلا ال٠ اوفتخاو اوبره مهنال مهنم دعا اودجي مف هبال

5 55 
 نيل | اوعدواو مهيلع

 نا دعبو ةسنكلا لخددق ربلا هغلب ذنم سرطب كريرطبلا نكو 4

 48 ص ةيطحلا راثآلا |
 ؟5 مي راثب باحب ةيلصنقلا ةيراشنكر اثآ نع ١7 ددع ٠١١ ص ةيطحلاراثآلا ؟
 كريرطبلا ةيالقيف ري رقتلا اذه “مث : الئاق يوارلا متخ انهو تح 178 ةئس لوالا 0

 هددلوهو أسنرف ينأو د لصنق وي ورايد ويسومقيدصتب و دوهش ةلمج عيقوت عم همش و سر طب
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 وباو :ليتارتلا ثاوضاب ةيالقلا ىلا هوجرخاو ةنن نوثالثو مس رمعلا نم

 ا ةئقاضالا بتكو ىظعالا بلا ىلا هناا روتسد ديدجلا كري طبلا بتكو

 ,رخاوا يف كلذو بعشلا مما رخاآ اباتكو ٠ عمجملا سيئرو ابأيلا ىلا ةلفحلا"
 او هقلاتسا_ كلتش اكلاس تلح ف نسر ظرب ك زي زطبلا نسا م (131 هاج

 اذللاو *ةزؤضلا «ةانح ”ناكو '"موقلا ؟نيدلاّلع اعبنش ةاليلظف داذلخ ًاريخ

 اأو سساتقلا>ًيفظ'انقتم هماقمب ةقثال لئاعث اذ ثوصلا ميخر رظنملا باهم

 از كلارا 3: نيلضتل ا هناءرشلا نط فديتك بذتملاف:# ةئئايررلفلا كرا
 ةيكيلئاكلا ةنايدلا ىلا اهربغو لصوملاو

 كم .عوشي نارطملا حتفف 0 نيءلوم هللا قزْرو وشن نانازطملا نأكؤ

 ١ ملعتأ رخآ كم هللا قزر نارطملاو اهدعاؤق طبضو ةينايرسلا ةغالا مياعتل

 اريغك ادافاف باي نيتغللا نيتاه ميلعت يف دبهتجا نم لوا انكف“يبرعلا

 ا 'ديدج لصنق بلح مدق 1779 ةنس يناثلا نيرشت 17 ينو 07

 ” 1 تاقلاس زيبافلا* صفا تاكل تندد ةعقفإلاو“ وي اوزأ خذ نقوركلل

 اة ف رتخاا ةكراذلا ىلا قو دقءاذه: نّسعتن زك ناكوأ (0 نيبكيلئاك لا زيكلا

 الآ هذه هيلا تفيض دقو ىبرلا هتخ يف انأرف اذك ني دبع روط نايرس لبو نيرهنلا
 «أودنلا اإ5 ثيلطلال٠, للقيا تنل . تاغ ثيلشلا»

 لاو ٠ لنا ه0 5 ص يكرتلا دهشملا بانك نعل د هي دوت جب ييسسملا قرشللا 1

 بلح يف يتلا ةيب رعلا
 ردم لخد +1١11 ةئس ابروا ىلا عجرو بلح ةيلصنق تاكيب ويسوم كرت املا *

 , ابابلا هامس نا ىلا ( ريد سيئر ) رويرب ةفيظو دلقثو :ةسدقملا تاجردلا يقرو ةيتوتبك

 رومع سايلا يروحلا هركذ دروا دقونناهفصا يم يتلا سيلب ورسم اًنارطم قاف ايلوسر



 ا

 نا ةنئاللثاا هتنراطمو كريرطلا قلطناف 1 سراف دالأو لباب اند

 م ول نود أرخاف ءاذغ لصنقلا مش دععاو ٠ نيقي رغلل ميلظع حرف راضو ا

 يز نيب واستر فلل كاذ ذا باطو ٠ ذئموي نايرسلا ةفقاسالا ةداعل ةاعارب

 هتدومو هنانتمااس ر لفلم را 0 علا أ نك ا 6 ) ني رضاحلا َ

 يداحلا سويتتكلا ١ ايلا ندل نم ديبأتلا صو كري رطبلا عردلا هافاو

 سبل ةلفح ىلا ب "5 يف امهيدتناف ةنس نارب ,زح "١ يف ة ارامل

 رابخااو مهتيشاح ف ضب و ست دساو اورضخ يوبالا عردلاو وأ كار

 7 رطبلا مثاهاتو ' هع رلا ةسدلالاب نوحشام وو نييدنا وطلاو نيب وأس

 نا 256 0 2 كالا كدعبو * ةيعببأا - ةسر

 ا 5 دووحلا لعب ١و 7 1 0 ا نم 10

 ىلا ليلا دعبو ٠ 5 رم هلك هلثز 5 سادقلاب أ بدو نوبلايل اريرطبلا

 هدعب ظعو م 2 4 ءاعدلاب |رتحو هكيلثاكلا ةسنكلا فرس ىف ا 4

 متر سادقلا جتنا املو اكريرطب هايا مهتدهاشا بعشلا للهتف تاكيب .

 ديسلاب اسارف هس ىقنلا لاقف ١11/6 ةئس اكريماو ايوروا ُِق هتحايس باتتك يف ى

 نلح يف ثانع ديسلا ماقاو باح رابخا فرع هنمو ايدقو انرات داقلاف"ةخاكتن ُّط

 هج ويورايد رابخا تارذش علاط ١181 هئس ناسين ٠ يف محعلا ىلا رفاس م ٠

 قرشملا ةلحم علاط 1185 ةئس با ؟7 يف ناذمه يف هتافو تناكو 80و 18و

 87/8 ص ةيشاح يف ١1٠05 ةئس لوا
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 "رم يذلا يجليالا انيف اوصوت مكمارت او م دوج قوفو مكماعنا ناسحاب انيلع
 3 نم هتانع نبعب هللا هلشفح دمع ناطلسإ دنع ةنيطنطسقلا ةئيدم ىف كلب

 نيمحارلا محرا وهو لئاضفلا تاجرد ىصقا ىلا هلصوو نيدناعملاو رارشالا

 امهخو ليلظلا هلل نان ني اف ليما 1-2 م نيش اعف نحن أماو

 كيدز نانز ذم لداعلا هكحي نيمعنتمو ٠ هتوظسو هرما ٌةوقب انثادعا نم

 انحلاضمو انروما عيمج يف اندعاسيو انيلع هرظن نوكي نا يجليالا اوصوت اضياو

 سرطب سويطانغا ريقملا لكلا طباضلا يدمرسلا يلزالا مس

 م م روت « مت ناكم »

0 
 اسر سيئر ون يردابلا تقولل هجوت ةطبضملا هذه تاسرأ ايلف “7

 جونو * ديباتلا ةءاربو نويلابلا لب 52 ىعسيل ةيمور ىلا هي روس 2 نييعوسلا

 رماوالا لاصحتسا يف ىعسيل ةينيطنطسقلا ىلا يشوبكلا ناينطسي يردابلا
0 0 4 

 00 انييرخ اوكا لانو تح |[ ريتك, لفرص و اي ايدو, نتكف ()ةةيناطلبللا
 يحيسم 1778 ةنس قفاوملا ةيرجم ٠١89 ةنس ىف هخيرات ديدجلا كري رطبلا

 0 كول انا طيربللا 1 الا ةنماز» هلا ةمل تطل لطفا ون قردان ما

 "1و1 تناكزل ىلا ةهومملا رابخاالا ثا لع كلذ ةكري طبل بهعللا ناشي

 لشن الف نرامالا ثتيدح بختنملا نا املام نيض ردم موق نه هب روس نم

 سم محملا ب مسمع امس

 ١ هلل ثلا تال رطخلا نيب كي واس رفلا لانويساتلا ةشكم كيس طوقحم لصألا 12
 ص ةيطحلا راثالا 11437 دع ٠١5 ولا٠١

 م دع ل ص ةيطخلا راثالا ؟
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 محل غوسي ربا لاس ا ةكلثكلا يف تبثي الو ةسائرلا

 ذخاف رضح دق يشوبكلا ناينطسي بالاب اذا ةضوافملا كليف اوثاك امفو دخلا

 طخلا لجو بلح ىلا مجرف ٠ هديبأتب دعولا لان ىتح بختنملا نع
 سرطب ديسلا ىلا ربخلا اذه غلب الف ٠ حيسملا دبع لزعو ةكحلا يف فيرشلا

 عمجي اسارف لاول ات قري رطبلا يسركلا يلوو للح ىلإ عسا

 ديدلا كدب رطبلل افاعسا,

 ركب رايد ىلا لفقو هنع ابئان صمح فقسا هراشب بصنف حيسسملا دبع اماو

 ةسنكلا ف ماقاف نيكلناكلا عم دحاو يارب هراشب فقسالا ناكو ٠ الرذخم |

 كعب و ةسنكلا اولخدو هيالد نيد هناميا هروص رردف بختتملا كيبلا مدق ىدح

 هاشثرصم دحالا دبع نب عوشي بمهارال ةبباب كراطلا ماقا ركشلا مميدقلا

 ١ ةزر_ بهارأاو ١١( ٠ سروي وغي رغ هعمأب هاعنو مجاشروول انآ أمي ىلحلا

 ةراش ىلا روص# كالدو سويسونودد م 0 ًانارإ طم ناخ نيمأ نب 5 أ

 ايحةك رتلاو ةيبرعلاو ةينايرسلا تاغللاب الاع سهارلا اذه ناكو ٠ هترزاوكو

 دحالا موي :روروكذملا ةفقاسالا مهتجا مث ٠يرايتخالا رقفلاو ةفشقلا ةريسللا

 كيدئاكلا نمرالا نم نارطمو ةنراوملا نيرسلا نارطم روضحيو هدعب يذلا

 هلو 1778 ةنس (؟) ةكاطنا لع اكريرطب نيدابهاش سرطب ديسلا اوس

 ىفق اهيفو ةيمور ىلا رفاس هتاحن دعب و ٠ هنطا ىلا اوفن نيذلا ةامح نم اذه ناك ١

 نييتسفوتملا نع ثملا يف ةيقرشلا ةبتكملاو ١547 دوم ؟ ج ىيتسملا قرشلا مجار ةتايحا؛
 ةيكاطنا كري رطب ناوثع ىلا فيضي نا بحا سرطب سويطانغا 5

 نيب امو ايروس نايرس ىلع نانيحورلا ناتطلسلا تم ا هبف هنا ىلا ةراشبا نيدبع روط مسأ؛
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 رتتسا ٠ ىب .ىتسا نم هلوقب .برلا هب انهبن امرك ذاف كنومواقي نمم كفوخ نع

 اةيقحت نفامورلاىلوسرلا'ئيمركلا ناك- ناف ٠ دسجلا لقي يذلا نم اوفاخت.الو» هب
 كيف انل ميقن نفو ٠ كركف ةليخد نعان فشكاف الاو هعطاف عاظي ناب

 هداثع لع | ار صق ل حيسملا كدع ناريغ : ضصولخلاو قيل جوزم لع اناعري

 سوسقلاب مهلا راشملا نايعالا ممتجا ذئنيح ةرخ الا دحم ىلع ايندلا دحم لضفو

 دعو 8 لايدتو كار هش هئايرب رادغلا اذه انعدخت دقل : اولاقو نيلئسؤملا نايهزناو

 ىفوتملا سواردنا :كريبرطبلا ناك ام ءارجا ُُط ةبطاق اوقفتا ليوط ثحب

 نيةاننهاش سرطب نم 2 روةيرغ دبسلا ىلا اوبتكف هل مثاصوا لق

0 
5 

 ا اكري راع ءاقيل هروضخ اوبلطو ىرج امب هوربخاو
 حينتملا ديسلا ةمرحو اهصالخو ةزيرلا انتفئاط ريخ يف ةبغر يايا ؟باختناب

 رماوا لاصحتساب يرزا اودشت نا 2 طرشا نيمواقملا ىذا نم ًارذح نكلو

 سريلف الا مبا ةطبضم اوبتكو هفالكاوب وصتساف دعو قباس بسح ةيماس

 أاهوقدصف رمالا يلوا ىلع اهوضرعو اكري رطب هنوديرب مهنا ىلعا يف اوعمجا بعشلاو

 اوذخاف : ةحاصملا هذه ءاضقأ مومسفن نولسزملا نابهرلا مدق كاذ ذاو ٠ مهموتخي

 سدا اهيف.1378 ةن خيراتب اسارف كلم عبارلا كيفدول ىلا بختنملا نم ةلاسر

 ةي وان رفلا ةمالل نيينايرسلا ةدومبوه وذ و ةناتسالا ىف هريفس ةدعاسمو هتامح

 ةلاسرلا ةروص كيلاو ميدقلا للعم

 رفظملا ٠ كلاما نم اهريغو اسنرف "راطلس سيول ناطلسلا ةرضح ىلا

 ةطبغ ةبتكم فيس ةظؤفخم 'ةيترع ةسارك يف نمرالاو ”ناينرسلا ءدتهار بخ نع: ١

 يئاعلا امارفا سونغ رايك يرطب
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 كلاما ةوقن:بوزحلا يف

 ةنوكسملا ضرالا ةردان ةنيهسملا نيطالتنلا ركب لياطل كالملا ةزضخس لا

 ةيسملاةنكلا نكران :دراربالاو نيملاصلا تح 3 رازشالاو داّمعلا بعر : أهلك

 ٠ ةءاربلاو ةمكحلا ىف ناهلس ٠ ةءامجشلاو ةوقلا يف دواد ٠ اياعرلاو ءارمالا ءاجلم

 روصنلا ديوملا ٠ ىوحتلاو ةباحتلا ىف نيطنطسق ٠ ىوقتلاو ةيدوبعلا يف ايقزح

 ٠ لئاضغلا ةيحلا ةروصلا ٠ دئاونلاو مولعلا د دحم٠ عدبلاو ةقطارحلا مداههئادغاّلَع

 تاك ريأاةيلع غبسأو 0 ءايالا رع لع ل يرابلا هل ٠ لئابقأا 6 لع مولا

 هترصح ىف الوبق هدازو*هيمدق «ىطوم ا هءادعا عضخاو  ماعن الا لثالجو

 كذب انلو هئأشل اءافترا « ارابتو اليل اتاولصل اعماس لاعت قلل ناكو + هيدلو

 نيملاعلا بر هاج مهلا نا | .٠ اراختفا

 ينسلا بانج ىدل ىدبملاو ٠ فيرشلا يلاعلا 6 ىلا ضورءملاف دعب اما

 نم ةدتملا نايرسلا كريرطب سرطب ةنبكلا ءاسور يف ريقحلا انا ينا ٠ فيطلل
 نم: ًادخاو/ةيرّدالا "نم نينثاانلسرا- اهلي امورضم ناطقا ىلا اهدودحيدو كلاب

 ينلا انسئانك رابخا غوغابي يك نييشوبكلا ةعام نه ًادحاوو ةيعوسإلا ةعاج

 ٠ ةتامورلا:ةيلوسرلا ةئقيلتاقلا ةسيكلا زعم اقافتا انطمجن 'نا-ىلاعت هللا “ةنضنين ديون

 يتلاةحلاصلا هيلا ف انوئيعتو . دودو ةفارلا ناعب اهيلع يريسكالا عرظن نكي

 نما ثيديالا دبا ىلا د وهسلا 1 حيسملا عوسي اندسف انياع أم لضفت

 ا مم ءامدقلانايرسلا تعنص ام ةيلاعلا مكتملظع ىد انراع ئياو

 اهودبائىبلا 0 دوملا ةياغب قافتالاو ةرمحلاو فيرشلا سدقلا ةسور ْف هر واسنرفلا

 نولضفتل مكلا مكتمت# نم وجرملاف ٠ اهيلع اوكح نيذلا ماظعلا نيطالسلا ماما



 ا

 3 عبارلا بابلا 9

 يواهرلا نيد ابهاش سرطب 55 رطب يف

 لولا لصعلا

 ضرع -- ةيكريرطبلا ىلوتيل سدقلا تاارطم سرطب نييبلحلا ءاعدتسا 4
 معوجر ؟ 6 هناي ربمهعا دخلا --مهطورش هلوبق --مهيلع هسفن حيسملا دبع

 نم نينثا رفس 57 اسنرف كلم ىلا هباتك -سدقلا نارطم ىلا

 رَخ الاو اهلانو ةيناطلس ةءارب لاصحتسال دحاولا ٠ نيلسرملا

 هكلتلك بحب ابان مشكاَذبَع صن - تلج اتق ةب ؤابأب
 كان 1 نسوطاداتيملا لايست -توإلاب

 لصنق مودق /٠0 ةئساحم كري رطب

 ةرايز -تاكيب عم ديدج
 امل كري رطبلا

 مهلا ري رطب حيسمادبع اوربخا نأ هيب وقعيلاب ن اسما م امو "4

 ىلا اهبعش ةلاقساو ةيبلحلا ةبنكلا عاجرتسا ىلع هوثحو سواردنا ديسلا ةافوب
 دق : لوقي نييبلحلا ىلا يتكو )١( ٠ ةراشبلا هذه ىدل احرف لاهتف ٠ هتعاط

 نارا اا كا نيواردنا كري رطنلا انتل اقر ركاب

 ١ افا ةرباسش ةطجلا زاذإلا# +
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 هراوح نالصاو «1 نّاّيشاوا مشا ادع مو بعشلا رباك | ناكو ٠ كيلا مدقت

 رام ىلا ميلشروا ىلا اوبتك دق هزوبد نالصاو هاشرصم يجلادبع نوسحو

 هل ًافلخ هنوبختني مهناو كريرطبلا ةافو ربخ هيلا اوعنو يواهرلا سرطب سوي وغيرغ

 كري رطبلا جيسملادبعيلا اوبتك مثهديبأتلةيناطاسة أرب لاصمتسا يف يعسلا نولذبيو
 كسفن ىلع تلا اذا الا انيلا كمودقب ىضرنال اننا :هل اولاق هيف ًاباوج يبوقعبلا

 سرطب سوي روغي رغ ديسلا ناكو حذتملا سواردنا كري رطبلا كاسم كلست نا

 هجوتلا ىلع دقعا الف حيسملا دبع كريرطبلا تخا نبا ميلشروا ناراع»

 ار ينا مهلا بتكف ميسملا دبعاما ٠ ًاضيرم مقو بلح ىلا ميلشروا نم
 الا ىحيسملا اييف صلخ دقتعملا ةحيحص ةسنك تسل هنا ىلعل هومتطرش ام

 لك مرحاف اذهلو ٠ نيمدقالا انئابا ةسينك تناك يتلا يو ةينامورلا ةسينكل
 ىلا لقا مث" ىبلا هجوم نا اهو ةيكبلاكلا ةسيكلا مهضفرت نيل نيلضلا

 ثيح نيدرام ىلا باهذلا ىلا رطضا ىتح ًاتامز هدعو ىلع ماقاو هولبقق بلح

 هدهع ضقّتنو لوالا هبهذم ىلا داعو اهنع دتر اف هتكلتك لع 590

 نايعا هبتاع بلح ىلا ةيناث مجر الو هب نييكلثاكلا دعو دق ناك يذلا قباسلا

 نيذلا نر م فئاج يفا ل لوقا قحلا يدالوا اي مهباجاف ه هئاير ىلع بعشلا

 ىلا ةدحاو ةعفد انلك عجرتف عييمجا حبرأ امير ينامز يرادا ٍينوعدف ٍنوموأقي

 اذهب ظفلتن نا كريمم كل زيجم فيك : اولاقف ٠ ينامورلا يلوسرلا يسركلا ةعاط

 أما ٠ لجو رع هللا يباحت نا كتمذ كل حسن ىل ه سوماللا لس كلاقإ ءالكلا

 تءالم اددع مرثكاو بلح نايرس ىنغا نم تناك ايتشا ةلئاع نا نووارلا لقن ١
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 |اوارقفلا وحن ةمحرلاوةبحلابامسالوة#لئاضفب اهتم رابلابالا اذهناكو

 يلح ىف تّددح (1)ةءا< يف طا ناتلمضفلا ناتاه٠هف تلجتو .٠ نيسئابلاو

 ذفن انو ٠ نيحاتحا لع هأ ناك اك عزوف نين عبس تمادو هتيفقسا نمز يف

 الجر هللا .نذخ ةتالصءوي يفو *.هدابعب فطلبل عوم دب هللا ىلا ىلص ءيش لك

 ةي :!عزوفا (؟) لاملا'ن ف لسكر ةداعبس هاطاعاف ةدنعب الب نم امد اقث أك ًافيرش

 دوئلاو-نيملسملاو ىراضتإا َُط ةءارملا مايا ةيق

 "لع قاف نك امو ةفشقلا هتايحو طومنلا سواردنا دسلا دهز عمو

 رك ةزوهناش نعول تديل قلي: اج اعيش أو ةعيبلاةنياز ىف نعسي :ناك ني نؤعملاونيسنابلا

 كرت ةودحلا»هذه نم سواردنا ديسلا لقتنا امل هنا يهيودلا نافطسا كري رطبلا

 نعل اكل يناوا مرضك

 لئالد هيلع ترهظو ضي خل كانا نيطلا كريرطبلا عقو ١310 ماعو

 خوساملا سدقلاب سقرم رام ريدةصاخةثيدحلاو ةقيتعلاتاءارق باتك رخآيف درو ١
 ( 1585 ةنسادي رب) ةئسلا هذه فو » هصئام-:ةيحيسف/ ١10 ةينانوي“ ١ 517 ةدس زوم ؟ يف

 اوراسكو بارخو بهو ديدش قيضو اموي نوعب راو ةسمخ بلح هنيدم ف ميظع راصح راص

 كاد يراشنلا باص اير امل اردني ةزتم لتعاون دئادش ايتساقو ,قاوسالاو نيك اكدلا

 رككلا نشد هس لا راتقلاوا شات نإ ركع لإ لصو جا طاف فيلاكتلا ليم نم ةبعص
 ىتح ٠ جراخ.ءيش نيك اك دلاو تويبلاو لاوُمالا ّلَعو ةرم ةبعص لاوحالاو بهذ ةرشع

 نيييملا ضان و ادصاخي و انمحر ب انبر لأسن :اناياطخ نم اذه لكو ٠ دئادشلا سائلا تباط

 ربص نمل ب وطلاو نيئمئملاو سئانكلا لع-ةبعص .ةنمزا يت أتس سرطب اي نسرطبل لاق .هناف
 نييرباصلا نم انلعجي هللا

 ماعلا ربدملا نو راب سيسنرف وه نسْحْلا في رشلا نا نظي و ةيب رعلا هتصق يف اذك ١"

 "7 ص 1 ءزج وب و را يدررابخا تارذش علاط ٠ ةيقرشلا ددحلا يق ةي وسنرفلا كالمالا
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 نوضغ يف هنا ثدحو ٠ ًامظع ع هيلع ىعشلا متغاف توملا براق هنا :يبتت

 رذئموي هرمجو هرك ذ قباسلا راطعلا انح نبرفس سامشلا نيدرام نم مدق هضرع

 3 ةيسوسقلا ةجردلا ىلا هيقري نرا اغار كريرطلا ناكو ةنس نوثالثو عبس

 ءانهب نارطملا هقيقش نا لع هدعب كيلثاكلا دضعي نم بلح يف نوكيل ةيفقسالا

 كريرطب حيسملا دبع نم نيةئاخ سعشلا ناكو ىلاعت هتمحر ىلا شا دق نآك

 اود نا ىرات هارح نذل لوقم امري سيرا كر رطبلا عمو ٠ بق ةيقاعبلا

 ريشاف نيدابهاش سرطب سوي روغي رغ ديسلا لثم ةماقتساب ماعري أ افلخ يدعب نم

 ١ ) اكري رطب 0 هويات نا 0

 موي ةيوعحأا رادخالا ىلا ايندلا ةايحلا هذه نم سواردنا ديسلا لقتنا مم

 اماع رشع ةعب را ةيكريرطبلا ةسائرلايف ىضقو 15717 ةنس زوق” + يف ءاعبرالا

 يف فئاوطلا رئاسو ةبطاق - بعشلا هاكبف ٠ اموي نيرشعو ةسمخو رهشا ةرشعو

 ةسينك كي ىتلا ةراغملا يف هوعدواو راقو لكب هنفدو هثزانجي اولفتحاو بلح

 ..[نيبق مري ةمرألا رحب فس ىلاشلا لظو ٠ ةديلا

 ه دع 70 ص ةيظحلا زاث آلا يف هاج ام اهقفاوي و ةبب رعلا ةصقلا يفاذك ١
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 0015 ان روإب ىف, نيحتاه . نوينيرولكتلا ناك كري لطبلا "اذه دفع للعو

 داقتعا ناب همعز ديكويل ةيقرشلا فئاوطلا داقتعاب هيف دهشتسا أباتك مثدحا

 00 1 ل رو انت انه ا سلل قلاوون دسم (تسراشو الا رثيبإ ةيئامورلا ةيينكلا
 يواسنرفلا رك لوقو ةكباوب مهو ةودرم جال: دما هولا يدك ب ةيلوتتلاا

 ًاحاضياو يكيلثاكلادقتملل ًاديبأت ةيقرشلا ف'اوطلا نم تاداهش ةينيطنطسقلا يف

 ةخر'وم و امحضفاو اهضوا هسربلقاو سواردنا ذيسلا تاداهش تناكو همدقل

 +» )١( ةداوشلا كلتل ةقدصملا تاعيقوتلا كيلاو 1174 ةنس طابش ؟9 ىف

 «هوخا»نايرسلاةفئاظنارطم مانهب +نايرسلاةفئاطكري رطب سواردنا سويطانغا

 : لل انع عر لع قوت يدرك 5 ديلا علب نداضيدسا ديعي ىوؤلا

 نسفلا هلا دبع سقلا ٠ انح نيماينب سلا ٠ همن سقلا ٠سهارلا انحوي سلا

 0 .! نمل ميهاربا

 ةيوقتلات اداععلا 590000 ديسلا ةينارطم دهع ىفو

 ُُط 4 تاعامجلا نم تادماع ةجج تعشناف بلع ىف هصاخ تو

 ١ ول 22 هدم ) ةكلتاملا ةسسنكلا ناعيا ماود 8 0

 طوطخم باتك رخآ يف يئاغلا 1 ل ع بود
 انحسقلاو قوتعم يروخلا مو نيروكذملا ريوق رتثؤلا ءاعما نانبلب ةفرشلا ريد ةصاخ

 هاشباح ميهاربا سامشلا نب ايست ا فلا يع كوبر ميهاربا سقلاو رتعزلا نب

 سابقا تا اما واو اكو "از: ىك شا ئروطا دييدتعاو اذضخ نسق يف

 ة :س ميهاربأ ١776 داو "زماننا وه ناذا 8: قارتعالا نب ؛ انح سقلا ديب ذمتعاو راذا ين

 ارك قار تن را للا |1378 ةئس ىركز نب سقلا دي لع ذمتعا هاش ميهاربا

 ةينو راملا ةفئاطلا ىلا اوزاحنلا مث اًنايرس



7/ 
 99017901 ا 9 10961 ا 7 0 ا 1 الا 10 ا اا 1 06 1 لالا 11776١ تاتا 1 قتال كال 116 01-116 707 د 16 انا ا اللا تكاد تحسسم» كت كجم كد كج هس

 نوعرت ةيرق راوجي ١747 ةنس ةئراوملا ةسسا يذلا شارح ريد تابهار قسن
 اك 27 1 ل ل كالت ىلا مضنا نم لوا ناكف ناورس 5

 نشهد | هةيمور 000 ناك يدنه نارطم نهراز املو 1575 ةنسوحن كلذو

 اندلا نرمم تابوطخم نهنم ضءب ناكو ءاكبلا ّس نوغسق هلمحو نمتونق ىأر ال

 ني رشعو ثالث نهددع غلب ل يحاون ينو )١( تادباعلا رثا ا نةحلو

 سدقملايكسالاب نهنم تاينايرسلا حييشوتب سواردنا كري رطبلا لفتحاف ةبهار

 55 ا 070 ل
 رد تاس للا ل لا ل

 ةسيدقلا نيناوق ىلع روك ذملا بالا نهفقثف ٠ ةدحاو ةيئابهر يف نيغضيل شارح

 فراكو ٠ كلذ ريغو ةيحولا ةأرقلاو ةديسلا ضرف ةوالت ىلع نمنرمو هرالك

 اما ٠ مسالا اذهب نفرعنونا ىتح تايش وبكلا تابهارلا يز هقوفو حسملا نهسابل
 دحاو لحييف ثالث وا نيتنثا لك نيلاها رود يف لزتعم لحم يف تناك نهتماقا

 دحالا مايا الا تيبلا كلذ نم نجرخي نكي (و ءايلا كرم نع يركلا

 نعو دإلا كاسل راس ةوسا ضييار ازا نهيلع ناكو ٠ سادقلا عامتسال ديعلاو

 ا نوب أد ناكو و عرولاو رمعلا يف تالماك ءاسنب تابوصصم

 .:رولسملا ىتح سانا بف لوانتلاو فارتعالل دادعتسالاو ىىيسملا يييسما ميلعتلاو
 يوقلا نابالاو ةب ولا ىلا نوريغك ةطساولا كالي ىدتهاو (؟) 0

 ا*دعهاا ص ةيطحلاراثآلا |
 يواسنرفلا يشوبكلا نايئنطسي بالا باتك مجار 454-- 4؟؟ ةيطحلا راثالا ؟

 يفايهرلا مسارلا كري رطبلا مسال الو ةعبلا 2 راتل وذ الأ نأ ىراف 211/ ص
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 م رس رإ هر كاش. ا دقتم ةييرعملا
 فتاكف مهصالخ يلع ًادج اصي 3-4

 هللا اياصوو ناميالا نوناق اعضاو احرش مهل حرشي و ةيحيسملا تابجاولا يف موظعي

 ا ه6 لحسو عءاياطخلاب فارتعالاو ةبوتلا بولسا مهملعيو ةعببلا اياصوو

 ةلطايلا تاداقتعالا ةلازاو هتعامج نيب نم ةيدرلا دئاوعلا لاصتتسا ىلا

 سادقلا عاّتسا ةقيرط مهميلعت نع لغغي لو كالذ ريغ ىلاةيلوفطلا ليجناو زورحلا

 ءارذملا م رم اهتيينسل ةداصلا عاونا لمهن ردي و ايتسراخو ألا رس لالجاوىملالا
 ةيالقلايف واةسينكلا يف نينم ملا تافارتعا عءاتسا يف تاعاس فرصب هسفنب وهناكو

 ةنحلا داشرا يف ةيلوسرلا همم يراصق لذبي ىرخالا ةهجلا نم ناكو
 نيعرو نابش رايتخاو ةسدقملا ةعيبلا نضح ىلا ةيتسفونملا ةلالضأا نم نيعحارلا

 هسفنب ىلوتف يم ريلقالا كلسلا ىلا ماضنالا موري نم ةبلطتملا تافصلا نيعماج

 ةسردم اولخدف ةيمور ىلا رخا ًارفن لسراو تايحلالاو ةمذلا لع مهنم رفن ميلعت

 سوالب وا هللا حتفو شفعلا نبا بوقعي و دقانهمعن ركذن مهتلمجيفونامالا راشننا

 ادنغن ورب ةسردم اولخد ٠ كري رطبلا براقا ]رم يبرم نب ميهرباو انح نبا

 0ك ةريسلا نسح ناكف يل رم نب مهربأ انا ]11| ةش لوألا نونو 4 ف

 حرابو يلمركلا ونيتساج بالا لع طقف يبدالا توهاللا سردب فتكا هئس

 أما ١ انيسم ةنيدم ىف ينوتو ضرم هنكل 171 ةئس يناثلا نيرشن 5 يف ةيمور

 ةياثلا ةنسلا يف ةمور نم جرخو عبطلا :ىداه لأقلا ميلس ناكف كقانفتملا

 لاني درك -معم الو وسمو ناصلا ضرتعاو 30 -ةنس ينعا توهاللا هسردل

 أما 1417١ ةنس رايا 17 ىتح ةيمور يف لظو لاملا نم ةيوكب كف سدقللا عمجما

 نالت هيف اكلنشوا ةنم ةرشعتظ مالم, يدنا جتلاط ليكون نكي مل ذاف انح سوالثرب



 ةيمب 2للل ل ي  ا بممففا

 ١)١( 5174 ةنس طابش ؟ ١ يف قرشلا ىلا داعو :ةماسر نود ةسردملا نم جرخ

 ةناب رسلاةسيكلايف ىيلثاكلا نامالا ديطوتل ةايسولا كلت كري رطبلا ذختاو

 اماقاف .ىرانهاك ةسمايشلا ادع ام ةسدقملا تااعخردلا"ىلا مثاقر نيذلا ةلمج نمو

 ناخ نيما نب هللا قزر سقلاو هاش ريدم نب عوشي سلا اهو ةيالقلا يف هدنع

 ناكو ةنايزشلاةئللا ةفاكقلا ةبرعلا ادغام حي سواردنا كرب رطبا ناكو

 ايميكلا ةعنص طاعتي ناك ذا هابص يف اهئدابم سبتقا ةيناربعلا ةغللاب ماملا ضعب هل

 باتكهلعبضو مارخنا نود ينايرسلا سقطلا ظفح ىلع هصرح هايازع صخا نمو

 (؟) ةينايرسلاب سادقلا باتكو ميحمالا فورعملا ةيعوبسالا ةينوناقلا تاولصلا

 سيدادقلا ةمدخ باتكو بعلا باتكب فورعملا رارسالا ميزوت بانتكو

 ظوفحم اهضعب و ةبقاعيلا ليلاضا نم ابحقن اكسل هدي طخ اهنم كو هتايصوصخب

 (م)ةكرب رطبلا ةفرشلا ةسردم ةبتكم ىف اهضعبو للحي انتيالق ةجكم ىف

 ةزاجا الا اهيسارمو ةينايرسلا ةعيبلا سقط ىلع ثادع ا لاخدا اشي لو

 ىلع سدقيال كنا طرتشا هنكلو نينمملا ةدئاف يف ةبغر ةعباتتما سيدادقلا

 نم ةعجاو ءاعبرالا يوي ةعاطقلا ةنس لعجو لعقف سادق الا دحاولا ثيابطلا

 ىلا بورغلا 0 ابظفح هميدقلا ةداعلا نم الدب ليللا فصلا ىلا ليللا فض

 ةعاطقلا نوظفحال اوناك كلذ سسب نيريثك نا ذا*بورغلا

 اكري رطب ةطبغ اهيلع انعلطادقو؟ 8و 55و 5* ص ادنكب ور ةذدمالت لجن نع ١

 يناثلا مارفا سويطانغا رامليلجلا

 ١118 ةئس خوسنم وهو بلحي انتشكميف ظوفحم باتكلااذه *؟

 سادقلا ةمدخ ب اثتك نم ىّتِش خساو *يعلا باتك نم هسا نم رثكا ابيف لحوب 3

0 
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 ةجرد ىلا ىقر دق ناكو ٠ مهتمواقم قيطي نا نود هتزوح نم يباحلا بعشلا
 هتخا نبا )١( تي واهرلاانيدابهاش ساودلا نبا سرطب اهو نيبهار ةيفقسالا

 كوتيز نإ 0 درع 7-9 كو درع غ هاعدف سدقلا ةع.ل هصصخو

 افاعنسا | عمجيل اهرلاو روث او لصوملا ىلا الوأ سوي روعي رغ هجوتو ' يناروطلا

 ةفراشا كيعيتتف ي)6 !اناال“ ريتك رام 0 ميل ثروأب انا || ةعيب

 لاملا نم غلابم مم نمرالا نارإ اا مأ 1 1 قط
 نا سلا دبع هدعو هتفئاط ىلع ةيملا ديدش ناك ذاف ليلجلا دبع 55

 يظعا ,قنمي بلحىلا عراسوهدرطي و سوار دنا لزعي نا طرشب بلح يسر 1

 مل هنا ريغ ٠ سواردنا ةكرير طبل ةثلاثلا يو 1778 ةنس ءيدابم يف كلذو

 بدني نيدرام ىلا امجنارتلقناف ًادحا ا« :ك كيلناكلا نال ا 0000

 هريخ سمطو تاروسو رابلملا ىلا رفاس 5 هلامآ هبوبح

 نب س>رجح نرابرلا هللاقي يبصوم بهار باح ىلا كلذ دعب مدقو

 فِ لوزنلاب هل حمسي لهنا ريغ ٠ لصوملا اح هجو نم أب راه ناك م ركلا دبع
 . اقنح ههجو ىلعمجرف يكيلئاك ريغ هنوك ةسينكلا يف سادقلا ةماقاب الو ةيالقلا
 وفلاح بلح ىف هل ىرج امب هءاقفر ربخا لصوملاب ىتم رام ريد ىلا هلوصو ىدلأو

 الا مهبراب اوزوفي مل مبنكل٠ مهنم بلح 1151 2و نيكلتاكلا ةلضانما ع

 1ك 1 لإ نل ركذل حر نابزلا نكت اهيَح ىا ةدم دعب

 لج هيو - نيدب سرطب ينابلودلل رابخالا ةعومج يف نارطملا اذه مسا نا ١

 نيدابهاش سامشلا نبا سرطب 0 د الا
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 ىرتس امك )١( ةقاعيلا لع

 يري رطبلا بصخلا ىلا سواردنا ديسلا ءاقتراب هيمور ىلاربخلا لدوالو

 عمم دييأتلا كصب هيلا ثعبو كريرطبلا ديبأتل ةلداركلا ناويد ينامورلا ربحلا دع
 ةبقاعبلا ناكو نييكيلثاك اوكا بلح ناي رس نا تاهجلا يف ربخلا رشتناف نويلبلا

 اليبس دجي لف حيسملا دبع اما ٠ مهيلع ةيلعلا ةلودلا ةراثا دصق ًاحنرفا م.عوعس

 افاعساهتفئاطنم عمجي نا هيلا بلاط سواردنا ديسلا ىلا ب وا

 نارطملا هتخا نبا ىلح ىلا ةياغلا كلتل لسراو فيرشلا سدقلاب نايرسااريدل

 ةعضباهاوثم مرتك او كري رطبلا امهب بحرف بيبح هع" رخا نارطم عم سراب

 هقذحو همزح لع لديام سراب نارطملا نم هل حالف اههراوطا بقاري وهو رهشا

 هبغري و جكيلثاكلا دقتعملا ةقيقحيف ةنهارلا تانيبلا هل دروي عرشو هب قثوفهئاكذو

 هلوق' نراعذالا نم ادب سرطب نارطملا رب مف ينامورلا يسركلا ىلا ءاهنالا يف

 ميول ناجالا روتسد ررقو يعوسلا وتسرر نوطنا بالاىدإاماع افارثعا فرتعاو

 دحالاموي الفاح اسادق ماقا كلذ رثا لعو 1574 ةنس سواردنا ديسلا يدي نيب

 اما ٠ ًظاتغم نيدرام ىلا مجرو بيبح ناراعملا ىلع كلذ قشف ةسينكلا فيس

 ميلشروا ىلا هريسم لكأو نييبل لا ىرم لأملا نم اغا ممجل سرطب ديسلا

 (5) سةر رام ريد يف ماقاو

 ميلاعتلا مميقاتو بعشلا فيقثل يف د طوغملا سواردنا ثمسلا نآكو

 ١ 81/4 ةنس نارفعزلا ريد يف تاذعن ةسارك نع ١

 للحب ةيواسنرفلا ةب راثنكلا يف كص .::رءو ه دع 15 ص ةيطحلا راثالا نع ؟

 باجب انئيبالق ةبتكم يف ىرخا ةقرو نعو ٠ هسفن نارطملا متخب ةعقوم



0 

 ةيغوتسلاوةيشوبكلا نيلسرملا بولق يف ةبغرلا تبدف ةكلتكلا يف نيبغارلا جاع
 ةنايدلا رششنل يحاونلا كلت لصق ف

 يناثلا لصفلا

 السر حيسملا دبع لاسزا 81"هيدور ىلا ةلاسرا ريبج نب قممسا مودق
 ميلشروا ِف سقّزم رام ريد: ششواردنا فاعسشا - بلح ةسا 5 طفح

 سال كعك حج قلع كييك 2 سكر وك يهانلا ىتع
 دياتل ةيواباب ةءارب دورو فاعسالا عمج 0

 ل للا ار سوارا ةك رطب
 نيسنابلا فاعساو ظعولاب يوعارلا هطاخن

 ١31748 ةعس تناةستورالا هليحخن

 اسوق م تابهار هتمأسر ©

 مودق--هضرم--ةسماعتو

 نيدرام نمر فس سامشلا
 ١ 7/107 ةئس هقافو هيلا

 هتافد ةافح

 هير وحن ه © لضصو هبا نم تدأتش بلح مدق ءانث الا هذه ىفو 900

 باشلا ئناو هيدي نيب ىكيلوثاكلا نامالار رقو سوازدنا كر ءأ 5 دصأق

 ةمتدالو كذلك 00 ةللادبع ا نم ريبح نإ ْئ رجلا دله قئامشلا قلبا قويا

 يبدي نيب: ل 176 نسا ن ىلع ىيلثاكلا نامالار اوءدقو':(155)1 ةنب

 : 19 دلع م مجار ٠ معلا عرمان 71577 :

 انلق اي هتدالو نوكتف
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 لصوملا يف نييشوبكلا نيلسرملا ٠ يف تبثف جملا ءاغتبا ركب رايد يف انامز ءاقاو

 (؟) ةينمرإلاو ها ةفرعم ساتقاو ( 10 ف نيكلثاكلا هتطلاؤ كلكلا

 هقط ةغل ةينايرسلاو هنطو ةغل ةب رعلا ادع ام ٠ ىّتم رام ريد نارطم همع ناكو

 هسفن ضرعو هيلا ره سواردنا كري رطبلا ري هغلب ذنم اذهف (*) هعمج معس و

 ضرعف ةينيدلا ةيملاو ءاكذلاو قذحلا كري رطبلا هيف مساوتف هتدعاسمو هتمدخ

 م سوردلا يف غبتف لئاضفلاو ةيتونبكلا مولعلا ارقيل ةيمور ىلا هلسري نا ةيلع

 راسو كريرطبلا ةرغر مامتال قدما لاف كلا نورصاعملا هل دهش

 سارتقا ىلع هدهج لكب فكعو ادكبورب ة ةسردم لخدف ةيمور ىلا هتغاس نم

 امظعأ "بم امهنم غلب و توهاللاو ةفسافلا سردل ةصاخ غرفتو بادالاو مولبلا

 ليقو :ةيبدالاو ةيوغللا نونةلاومولملا رئاس يف هنارقا لع قبسلا تابصق زاحو

 ةتراوملا ةسردم لع كلذك ددرتب ناك هنا ٠ نانبل ىلا مدق هسورد ءاهتنا دنعو
 يهودلا ثم افيطسا كو طلا هاقرف ١ ا”ا/؟ ةئس ) *«4) ت ونيحلا هحرد ىف ٠

 نيكل | ةعلاطم ُط ًاصنم امانا ف ل6 يهودا دنع ريمح نب | رتساو

 ١ جورخ ىلع فسأتبفيسملا دبع مغت ىكيلثاكلا حاجنلا رابخاتناكو

 ١ دعه عار ١١ ٠ ركب رايد يف ريبج نبا فرع سوارنا ديسلا نا انئظ بلدو

 باجي هيلا مودقلاب هدعوف

 * ةيخضيراتلا هتعومت يف لابو د ليئاربج سقلا نع

 رضح ٠ ةيمورب كرابم سرطب سقلا ىلا 17١1 ةئس خيراتب كريرطنبلا اذه بتك -5

 علاط ٠ ضيا هتعارو ه:ترو نيتنس انددع 52 كري رطب اناو ريبج نب قمح" نيقلا اندنع

 ٠١8 ص ا, ج سبردلل هي روس خيران



 هم

 يكرر اني عودي يال نخل اهاللؤ تيا ال ناك لع كل راذا ىسخ :اعربش هيلا ةيكوينررطبلا

 ىدروألا يف كييف ةصرف اهتغا حيسملا ك2 هللا 5 أمثو ينم الع نم نيمهار

 رطالا لو ا اففشم كامرا رم الا كروي رطب ةلطسوتب انكمت ثلخب هلزدا ىلا اًبهذو

 اع نكلا لإ سلاح ةموكح ا نامرغلا اذه و ٠ حييسملا ديعل 17 رف الانف

 ف ةخسن اهل اودجي مل تصخلو يصوصخم عاس عم هنردا ىلا هتخسن تلسرا

 لل كك [ اطياب 42 اا باكل اكل نانو دعت اقو دعم هلا اودجلو -لب_ماتلا

 11 ال وتل ايلا كلوا اق "م نانو جرم تي راقح
 نم بيرق لحم ىلا ابره ربخلا اذه امهغلب اف ١امهيلا اموملا نيساتخملا عدرلو

 نا: كتقفش:فطعتسا اذهلو ٠ (رارضا يل اببسف يقوقج اساتخاو نتيالو

 هك 1 يما ام ا نيبهارلا عدر يف

 ١١ ىيعزاتم للا: ادوعتبالاو هانلتخابأم

 يد ويسو» لصنقلا همك عم ةثاغتسالا هذه سواردنا ديسلا مدق ايلف

 يف هقوقح تديات هتوقب افيرش أطخ لان ىتح هدهج لكب ىعس ريفسلا ىلا تنوب

 ُُط ىلؤتسأو هلو 7 رفاظ اهيلا داعف 0 نلعب فو 1ك رطبلا

 ىلاهيسملادبع عجرو مالسو ةنامعب هجارظو 5 ىلا داعو ةيناثلا ةرملا ةسينكلا

 ةيكري رطبلا لعىلوتسافهبايغةصرف منتغا دق "هترض ناكو ٠ًامومغم ابئاخ 0
 امهنيب ماصخلا رعتساف اضيا

 دال م07 قف هنلا اوعسنإ نا ذلا دقتفي نأ امزاغ نتواردنا ديشلا ناكو

 رام ريد نويخرا يف انك ريرطب ةطبغ اهدجو ىتلا ةيوارفلا ةضيرعلا ةمحرت نع ١

 ةيلعلا ةناتسالا يف نييشوبكلل سيول
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 ركب رايدو اهرلا ىلا هجوت فيرشلا طخلاو ةءاربلاب محشت ذاو ٠ نيرهنلا نييام

 2 عقتجا مث هماقب رمالا يلوا فرعيا فيرشلا طخلا ل ثيح نيدرامو

 ءو مثريغو راطعلا انحو رونلا دبع ساعشلاو ناسرا اوناكو نيبكيلوثاكلاب نيدرام

 ىلا نوددرتي امئاو متكلشك 1 ونلعي نا ن وأ رحت ال ءاس'ورلا نم افوخ مهنا مم

 نرا داراو ٠ ةرطاسنلا اورج دق ناءزلا كاد ليبق اوناك نيذلا نادلكلا ةعب

 سريلقالا رفنت نرا رذح كلذ نع لدعي نا هيلا اوبغرف ًاسيسق مثدحا يقي

 ةراثا ىلا اليس ءادعالا دجي نا نم ةيشخو ةيامورلا ةسينكلا نم ءاساورلاو

 ملكتلا نسحي هبراقا نم باش مسا هيلع اوضرع اهناو كيلوثاكلا ىلع دابطضالا

 راطعلا انح نب رفس ساعشسلا وهو ةينايرسلاو ةيبرعلا ادع ام ةيسرافلاو ةقارتلاب

 رجات ممماب بلح ىلا هولسري مهنا هودعوو )١( سيلفت يف انئاع ناكو مدحا

 اود ن6 ..كلاذكو .* هولطو رؤمألا تأادغ اهاذا مهلا هدرب و "و هيفبل

 نع لدع ةروك ذملا يءاصملا ةدش كريرطبلا ققحت املو ٠ هيلا نيلي ةيقاعبلا

 11 كلذو :ةمنم روما فودابصف لح لإ اهجار 3 و لضولا ىلا هسوقلا

 هخبوف ةيوقعيلا ىلا دترا هاخا نالصا يروّخلاو ىنوت قوتعم اموت يروخلا

 بانو عقلا تر علي رتل ا يحب

 ناميالا لوبقل دادعتسالا نسح نم ”ءآرام .هيلع صقتف هيلا نولسرملا ءاجو
 دجو و هنأ مل لأق اممو مهئامتز نالعا نم افوخ نوس>وتي كلذ يفنيبغارلا نك

 ط اوبرضل نثاللا نيلسرملا نم نيدرام ف
 موفكو : نيموامملا يديا

 ءامسا اماو - ؟0* ص ينامحر مارفا ديسلا ةبتكم يف سواردنا ديلا ربخ نع ا

 ةريهشلا ري ركألا نب ايليا ةصق نعف ني روكذملا
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 ىلا مثريغبو ممتالْناع عم مهنيد نم جورخلا ىلا ضعبلاب علب قع نوم هققبسإ م

 نا ورغ الو ٠. .سوبحلا:ىف ا ىلا مهريغب و اجارخ حن مير رقاق  مدالوا عي

 انلع امل نالاو ٠ اهافش كلذ لع لع كا ملادا لضافلا مكاصنق تاكيب ويسوم

 ضرعنو اضيا بتكن نا ابيار :اهيلا نوراب ويسوم اهلصنق تعدتسا مترات نأ
 ريا ىلع ؟كالجو هللا ركشن ةلمجا يفو + ميسا مدب ني دتفملا نيحبسملا ةلاج أ

 ريقملا .انا؛تقأ ا الوا : هتمه لمح نف؛٠ روكذملا:لصتةلا هيف ان ىنبم ىذلا

 يديبأت هي هدهج لجرلا اذه غرفا )١( ةبقأعيلا يا نايرسلا ىلع اكري رطب
 ةءارب مريفس ةداعس ةطساوب لصحتساف .ةاعسو ابتك ةذيطنظسقلا ىلا لسرا ذا

 نمرالاو مورلإ فئاوط ءادتها يف ىعس ًايناث : بلح هيفةسال اهريغو تيكر يررطيل

 بلحي مويلا لصح ىتح ةسدقملا ةسينكلا عمومهضعب عم مهفافو ينو نايرسلاو

 نحن .انلو ٠ مهكري رطب ادعام ديدع بءشو اينيسق نورشعو نارطم,نمرإلل
 تبا ىكيلثاك ةياماث . ىلع فيني امو سوسق ةعست انا يثراقح ادعام,نايرسلا
 ل ادا( قسري راتبا مورا كيب رطب لرجل ذو
 (؟) موقلا تامالا

 030 ويسومو تاكيب ويسوم نيلصنقلا دهع ىلع راص هلك حامجنلا اذهف

 نأ فرعت و متاالجِ رك ١ مم كرتو ىقس ٍفاثلاو رز لوألا ذ اهبيعسلو

 دحاو عوبني نم اهلك تناك ماعلا تاهج عبرا ىتست تناك يبا ةعبرالا رهنالا



 ه١/

 وفود دحأو :اهردصم ةحورشلل تاريشار كا ذك يضرالا ( د

 ءابالا نا لوقا كلذكو -- نيرحيسملا نيطالسلا ني زو كولملا رففاي ؟كالج
 نيلوالا'لسرلا ؛اوهاض. ىخن .نيجاتحلا اودعاسواوملعو اوظعوولو كن يلسؤلل

 اكلم هللا دلخ ركتالج مرك نم يا ةلصانقلا يعاب هلك كلذ ناكو

 ارمحار٠ نيعب اندالب قمرتو اهئاسحا مكت:االح لصاوت نا ره نالا انلماف

 الب نييجيسملا نع اوماحي نا ةينيطنطسقلا يف نيذلا ماركلا *ارفسلا يصوت ذا

 ةدحاو ةيعر مكنايا ىلع انلعجي نرا هللا لاسنو انتفئاط نع اهس الو عاطقتا

 (1) نيمانةدجاو ةيسنككو

 باذتجا اولما دقو حاجنيف بلح نايرسسلا رما فراك ايف. هنا ريغ 14

 ةفقاعلا ةفقاسا ةيرثك ا عمج دق يواه را حيسملا دبت ناك : ةبوغرملا مهتفئاط

 اناهرف لاثو ةينيطنطسقلا ىلا رفاس هتعاس نمو اكري رطب ركب رايد يف هوماقاف

 ددجو سواردنا ديسلا لزعو اصيا باح ىلا لبقا مث : هللاركش لزع هب ايناطلتسب
 اودخا مهناف م مهلم | اوعطقي نا نودنكل نويكيلوثاكلا متغاف نييتسفودملا ةميا م

 ديسأا امب رفاس تقوللو تنوب يد ويسوم هل لاقي ناكو باح لصنق نم 5-1

 نرابهرلل سول رام ريد ف اقف لحو *١١7 ةنسس ةمصاعلا.ىلا سواردنا

 عقارف .هتعبتو اسئرف ريغسا ةيتونبكلا رارسالا ةمدخب نيلك وم ا اوناكو نييشوبكلا

 أهيف لاف ريفسلا ىلا ةضيرع

 هللا كظفح يتفيظو ديبات ىلع ردتقملا يتراقح ىلع قفشلا اهيا

 تدهع ةبقإءيلا .نايزرسلا كري رطب نومعت فوت ذم هنا فرعت لعماشن قأ

 ؟. ب 559م ةيطخا راثألا 111
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 هددقيإو بسوي سؤنوي هاعمو بلك انارطق. ناححور+.ءافهب شقلا هقيقش

 لقي ككل رعبا ةوتالتا ناراعملا نأ كلذ “نئويطاتغا مسساب اكري رطب وه ميقأ |
 فيطو فاتكألا لع لمحو يم ركع كري رطبلا سلجأ اهتياهن ينو 4 ها
 بمعشلا فتهف اصلا يعارلا ليجنا أ رولان مي م

 ةي الفلا ىلا اوجرخ الو نايرسلا ةسينك يف ندقلا حور مويلا لح ذقل اللبتم

 هلا ىدهاو ديدجلا كريرطبلا ىلا ىلاولا ةيشاح عم سرخلا سيئر مدقت ليتارتلاب

 هدعبو ٠ مواقم لك هتعاط لع لمحي نا رومأام هنا لاق مث هأنهو روهز واب

 ليبطلا برضب هوانهف ةعلقلا سيئر اغالا مهلسرا نيرمزملا دونجلا ةقرف ترضح

 ةرخاف ةبدأم لصنقلا بدا ةماسرلا دعب يذلا تبسلا مويو )١( ٠ رامزملاو

 ٠ ناطلسلا ةلالجو ابايلا ةسادق بخن اوبرشف مهسريلقاو نيراطملا ةداسلا اهيلا اد

 ما وتخب تقتحو هناا نك يواحلا موسرملا ري رقت ّ لئاسرلا تبتكو

 سمنوريهيردابلا ابامحل ٠ :ديبأللا كص رادصا مسالا ابعموم هوسرملاو هيرزاومو

 انوي يك ناكريراعبلا قفا مويلا كلذ ذنمو الا ردنسكل إلا ىلا لكل
 امهتفئاط يف ربخلا امنث دحاو ريبدتو دحاو يار اه نزكي نا ىلع سواردناو

 نيزهنلانيب ام دالب ىلا لسرا ذا رخآ ًارييدت مربا دق نوراب وسم ناكو

 اي وا ربنا دق قيواؤننإ دتسلا'ناَنسانلا كف 11 ةناهاشلا ةءاربلا نم اخسن

 (؟) زك زاملا اهزلا نارطم يلطوملا ليلجلا دبع سواثيط يهنمو ضعبلا هلبقز

 24 نق للا رانألا 71

 دقو دئاأ ككتشا 0 ياحبا رام ريد رثا فو ١ فغ 2 ص ةلمذا راث الا ٍ؟

 هيمورب نأي رسلا ريد يف اال ماع تلقك" ةقينع رةسارك يف هركذ درو
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 كريرطبلا كيسدي نيب ررقو 1577 ةنس يناثلا نيرشآ ١5 يف بلح مدق هلاف

 بعشلا نعو هسفننع كلذو ينامورلا ربهفلو هلعوضخلاو كيئاكلا ناميالا ديدجلا

 ةنس ؟5 لبق ةيكيلثاكلا ةسنكلا ىلا مفنا دق ليلجلا دبع ناكو ٠ يواهرلا

 )١( نييشوكلا ءابالا دي ٍط لصوملا ىف 154 ةنس ىف يا

 ّ راتب سواردنا ديسلا ذفنا نآلا ىلا حورششملا حاحنلا ًاماتخو 4

 ةلودلا لصق لع ءانثلاب اهيف لأ ايينرذ كلله ىلإ ةلاسر 7"1* ةنس طاش ١١

 امتفعسأ كيلاو ٠ تاكيب ويسوملا ةيسنرفلا
 رشع عبارلا سيول كلما ةلالجولا

 ةفرغلا يف راهطالا لسرلاىلع تلح ىتلا ةيوامسلا ةمعنلاو ةيغالا ةكربلا

 يلعراتستو لمت ٠ ةازعو احرف ممدتفا تبعواف نوتيزلا لبج ينو ةينويئصلا

 ةلوسرلا ةكلناكلا هسا ةسيكلاركلا نبالاو كولملاك لم دكلممو سمهنو كلاس

 عا ةييدفل ظليت تاسعا رس نر ا ل عبارلا سيو

 كدلو ىلعو ةفرشملا ةليبنلا كتدلاو ىلعو اتلاثو اناث كيلع برلا ةكرب لملف

 يرم انتديس ةعافشب كتكلمو كدالبىلعو ةمي ركلا كتنيرق ةكلملا و فيرشلا

 نيم ١ نيسيدقلاو ءادهشلا رئاسو رويغلا سايلا رامو ر ونلا ما

 اندالب كي نويعسملا امتقو كتلالج ىلا هذه انتضي رع نكت اننافدفتو

 ءالب جتنا دقو ٠ جارُخلا عمجو ءالغلا ءارج نمم ميظع قيض يف مث ةيقرشلا

 ةيطخلا راث آلا < ١777 ةنس يف هوبثك ىل# تالاسرلا ءاسؤر زيرقن ايه يلانعيا
 "14 دع 571 ىلا 158٠ ص
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 6 ثلاثلا ىابلا »

 ناويخا نتوارذنا:ديسللا ةيكري رعب يف
 ل وم موه

 لوالا لصعلا

 ةبقاعيلا ىلع باول ةيئاطاست ءارب 0 سواردنا بصن يف ىعسلا 7

 ١109 ةحسل 5 مر ا 3 نييكيلثاكلا لع و

 تاهل هي "تنكر يرطب ربخ رْثشن تح دهل رعالا لوا ةئنهت

 هناتك "48 هل اهرلا بعشو يلصوملا ليلجلادبع عوضخ

 رك يرطل اجا "تق اجنارف ناس ىلا

 زوف - سواردنا هلزع حيسملادبع

 سعش داقتفا هدصق -نسؤاردنا

 نم هتدوع .نيرهنلا نيب أم
 قوشن -- .نيردرام

 حشفل نيلسرملا

 نيدرامب ةلاسر

 دمه © ل

 57 امو نوععم ةأفوو ميسملا دبعو هللا كش ربخ بلح يف فرع ألو 0

 ةيكري رطبا ل“ اكري رطب متئارظم ةفاقال اهيف نوعسي:ةضرف:غللذ نايرتتلا ذختا

 دب را 5 2 0 وغزل را ل 2 3 أطنالا
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 نيعماطلا نم هاوبس بصنيأ نا نوضري الف سواردنا ريغ يك 53 ربل يف ن وعل

 , يضاقلاوبي يلاولا اهعبتاو ددصلا .اذهيف ةيعرش ةطبضم تنمكف : ٠ ماقللا اذه ىف

 ارما ردصي نا عبارلا ناخ دمج نراطلسلا ةلالج نم سهلا عم يم”رري رقت

 ها م. مزليو ةلماق مناي رسلا لع اكريرطب سوارنا هبإ ف زغتييل

 525 راسب يصوصخ رعاس عم قاروإلا تكلس 0 اددح قيام

 حاجبللا متيل يعاسملا زاجنال بولقلا توئيبهب نولسرملا ناك املهن' ريغ

 ركب رايد يلاو لبق نم ءالكو ناك )١( ناير.لا اهنطقي ىتلاو ؛امنال ميمج يف رشتنيو.

 طل نو تر ك2 ات ةماعلا فم او

 ةءارب سواردنا يطعأ كلذ عمو حيسملا دبع نيبو هنيب ةشقانملا تأدبفن» هجساب

 ىدلو ٠ (؟) هل عوضخلاب بعشلا رمْؤي اهيف !فرف هلودريغس طسوتب كلذو ضيا
 راد: ىلا- سواردنا ديسلا اهب بهذ 1775 ةيسويبا#/ تيس, تلح نمل اهلوصو

 مجرف ٠ ةداالاك :ةملخ نختنلا ىنلاو انايجطتتير ىلاولا ريما: كريم ةمركجلا

 ىلا مطوصو ىدلو ٠ هلبق دحا هلني مل اذهو : مثزيكاكعب ةساّرَقلا نم ةتس همادقو

 مهوفئاوطلا :ا ور نم ني رضاملا ىلا هلسرم ممماب يللاول ليكو :عءوانةيسنكلا

 سواردنا ٍتيلوي ورطملا اوه# نرا نمرالا نم نانارطمو مورلا كري رطب انحوي.

 ١37 ةنس:بن؟ ٠ يف مهيلا راشملا ءابالا ميتجاف عر 3 نيس ع طب

 فئئاوطلا نم ريفغ عمجو نولسرملا ءابالاو سريلقالا مهعمو ني رسلا ةشيك يف

 سواورللا ديسلا ىف. ءيش لك لبقو ةلظفاحملل باوبالايف ةسارقلا تفقو دقو
 كتارا ع ولاا ااا را ا اس و
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 عيب ىلع ةظفاحلا ديدش ناكفكلذ عم و(١) هموي ىف لمعتسم ريغ اخلط هسادةل

 : امش ةئم مرخ مف هطباوضو يناي رسلا سفمطلا ميسأرع

 ابن عركاوبعشلا ءامقتا نم ناش هللا عج دق رأيلا نارطملا ناكو اذه

 ةلداحملا عباتلا دحالا موي يفث ٠ هتحار نابا ةيتونبكلا تايحاولا مهل ميل ناميالا يف

 نب ميهاربا مثو ةيساعتلا ةحرد ىلا ادخاؤو ةيسوسقلا ةجرد.ىلا مبنم ةثالث قر

 مانبي هاعدو هقيَقش ناحيحورو هللا دبع نب هللا ةمعنو مانبي سفلا هاعدو ىرذ

 بسح اديادع 7 اىهصاخ أساعث هاش طم دحبالا دعا نبا عوشي بهارأاو

 مهريغ ماقاو نيقباسلا ءالكولا لزعو ٠ (؟) هراكفا

 اضم 35 0 ف 71: روععم كريرطيلا ناك كلذ لالخ يىفو 6

 هشف نب عوشلو لليصالا هلل 6 كري رطبلا هيمصخ ءارج نم ىتث تاقيضب

 ةئسلا كلت يف ىلصوملا ليلجلا دبع سواثميط ركب رايد نارطم ناكو ٠ ليخدلا

 نيلسرملا ميلعت نم ةيكيلثاكلا ةنايدلا حور برشت دق مهتفقاسا نيب روهشملا

 ماسقنالا 0 2 كلا ا 0 لصوملا ف ميشو

 امو ةيكري رطبلا يف نيعزانتملا لثم ءوس نم اوظاتغاو هريغ لعو ةيلع روكذملا
 الوا الب نائما ليلجلا ديغي كلذ ئضفاو مهتونعلي اوقفطف ٠ ةلبلبلا نم هوثدحا
 تثدج ةميظع ةءام ببسل مث ٠ (*) ءاسبحلا نيب ماقاو ياحيا يرام ريد ىلا

 ساكلا تحن نايرسسلا سقط ب سح عضوي وهو حوللا اهانعم ةينايرسةظفل ثيلبطلا ١
 0000 ول لفل 1 ش2 للامر بقخ نين نوكي دقو ٠ سادقلابتقو ةيئيضلاو
 ؛- 1٠١ روقا حيسملات ناك ةرخصلاو : لوسرلا لوقا هسفن حيسملا نع أزمر

 ١١ لع 1875 ص ةيطخلاا راثالا "؟

 رام ريد يف مارفا مسأب نارطم هتك ةيادملا باعك رخآ يف ةيخي رات ةدئاف نع "؟



 ١ه

 )١( ايعار يعشلا هذختأف اهرلا ىلا يهذ : اولاق اك هّللا نم ًاماقتنا

 ايواهر انهاك دجو : هللا كش ةمواقم قطي ملو ايش ناك الف نوعع اماو

 ةيرقعلابا كيما رد 525 ميسملا دبع هعما ياجيا ريد :رابهر نم

 لان هر ير ير الا تلو

 كري رطبلا يفوت ل يق دعب و :يدعب نم اك ريرطب اذهنوكي نا ديرا : نيرضاخل

 (؟) ١ ”١5 ةنس رخاوا يف نيدرام ف نوع“

 هفلاس رفاسو نوراب ورسوم همسا ديدج لصنق بلح مدق ناك كاذذاو

 مم هوعيششو هقارف لع سان 1 درا نا

 لصنتلا نا مبلمال نيكلئاكلا ريغ حرف كلذ س ا مثو ءارقفلا

 نييكيلثاكلا ةدعاسم يفو نيدلا روما يف لخادتي نا

 ياخ سلاىتح تارفلا ضيف ببسل مث 1771 ةنس رجرج دإب يف ل اريدب فورعملا ياحي

 حفص ف قررا ريد يف هتباتك لك ضيفلا تبقع ةءاجل م : سيدقلا ة ةعموص ىلا هب لزني

 ةنسلا كلت يف كانه ىلا مدق هنا : لاقف كنو ةيرق قوف ءارذعلا ةعيب يف مث ٠ ةريبلا لبج

 ءايالا دهع لع كلذو ريذلا ء ءاسيح عم ماقاو دما نارطم يلصوملا لياجلا دبع سواثميط

 اموصرب سوي روب رغو يواهرلا حيسملا دبع ليساب نايرفملاو ةشق نب عوشإ كرب رطبلا

 ءال '؟ههللا نعل : ةالئاق متخو يكنولا هل هللادبع نارطملاو ٠ريدللا يف ميقمل هيقودفق نارطم كولا

 رجرج يف ني. راطم ةثالث عمتجا ىتح انني ماسقنالا اوببس مهنال مهنم مقتناو ةكراطبلا
 أنع هنوع هلأ دعبا اذملو البق ةعمتست يذلا رمالا

 راث | كيو نيلسرملا ةباور يف كلذ اندجو اننال ايعار هذخما اهرلا يعش ناانلق ١

 اهسفن ١1731 ةئس وحن كللذو دما نارظم هنا نايرسلا

 قوت ياعمسلا يرعاا' ضال ج سبدلا فسوب ديسلل هي « دوس خرا بابل :

 +١59 ةئس ددملا يف اقي رغ نوع داب مريغ نعو ١789 ةنس قشمدب نوعمت كري رطبلا
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 )01 فررطبل سس كتموب لحوو ٠ ا ربل ارا ةنالث 5 ةساعم هدعو

 يف اوسا## سعشلانم ريغ 3 ءالوه عبتو' : ازا اورضق دادغب زل نم نآثثاو
 اوريل اورضح دقو سادلا 0 اا أه“وأ ف ناك ذا هينا رادلا ة-|و

 ةيداقتعالا تانالتخالا هركذ دعب و مالكلا سواردنا ديسلا جستتفاف نوكيس ام
 ةرورضو ةيكلئاكلا ةئايدلا قدص حضواو نيب : ةيقرشلا بهاذملا نم لكك
 يردابلا ىلا ةلداحلا ًاضوفم متخو ٠ حيسملا نيد مايقل ينامورلا ربحل عوضحلا

 نم طرا ىردذابلاو' هد نأ ىد س كلر , يردابلاو : يعوسلا نوسإ

 ميلعت نا دل ظ تاساح تحلذ َْق نامل لب وُط لادج دعبو ' يلمركلا

 ميلعت ناو هج تح وأ حوضولا ليبس ط لذ هيف ا ]ل صن لع قبط:م نار .طملا

 0 اك 7 يف وأ امو ةئفالملا ىلا هب ١ ومسلم صوصن ن ع عا ههوصح

 0 نيتديبط مميم ال نا لصح كالذ ٠ نييكد# مع لاه أم ١ 7-5 +رعفاو 5

 ديأف يضاقلا ىلع ةويتنأ| تصرع ثااثلا موي ما يشد ' يهالا دحاو اهمونقال نيتئيسمو

 َْْش نظاحلا ةذابش تاعينا امعمو بففائشلا] امحنالا ع ات سواردنا و لجو

 (؟ |[ 301 ىلا لادجلا ةروصنولسرأملا لسرأو ةقاعلا هذا تع الو

 سؤاردنا فسملا ف تعشلا نيك دادزاو سوسقلا لهح كك ةلداحملا كلت 2

 نم ةلمج فرا كلذو ٠ .ةبوجتاب كلذ هللا ا هل نيبحملا :دع فءاضتو

 اكريعا يف :ةحايسلا رشاب يذلا ةرطاسلا ةكراطب لدن نم نوم ايلا يروملا دلل

 نادنلا تاز ااذك هلك ىلا !ًرظن يروطسنلاب تأ امناو 1١14 ةعس
 ١٠١وؤ دع 457و455 صةيطخلا راث الا مجار“ ايعوضومو ةلاواحلانويشافوم الم ١



 ب
 يت ريا هه ٠ سل كا مغلوب 9

 ريسأ ىئراتتلا نك مهلا مضاو يناطاس رماد اولتق لوو ادهليبق اوناك رارشالا

 : ليبااذا ةاحيلاب دعو" نا كعب ١55 *ةنس طابنش ١؟ ىف اينولوب نم هلصا ىكيلثاك

 تصرع اف ”هأ هتدوأرم نم صلختب يكل هال م لك هنأ هلع ل يعادلا نأكو

 تيقبف ينواوبلا ةثج الا اهب تاع : بالكنال مايا ةرشع ةدم ىلتقلا دج

 نيلسملا ءاس اذهف ٠ اهنمثعبتت' ةيكذ حتاورو مساب ههجوو داسفلا نم ةملاس

 دنع بلكللاناف ٠ باجلا بوعللاي نكل * ةثملا لع ابك رشاعلا مويلا ف اوعييهف

 (1) رماوالل افالخ ولو ةنجلا

 ةايلنأ اولشفافةعستلا سوسقلا اهسالو هكلخكلا ىلاني ريثك ت راج ةر والا ةذهف

 هبخا جاعزال ل ئاسولانمهنكماام لمعتسي قفطنافنارطملا وخان الصا يروذلا الا

 ىلا لوخدلاهيلع جر يضاقلا نم مالعابجومب .الثخم ًدتعاىت> اذهلع لاز امو

 () ةضيملا يلا. داعفهسفننارظملا ظعوب ئؤعرا قاع عبو نايزسلا ةسننك

 هأ بعشلا عضخو ةرما:هذهةسينكلا لعسواردنا ديسلاىلوتسا الف 4

 نييتسفونملا ةمالا 'ءامسا ”ظاقنلا "نم .نكمتو' ةلادو .ةرنغب هتفيظو سرامم ذخا اماق
 دئاوعلا ضخب ' ةينيتاللا ةسيدكلا نع ذختاو تاولّصلاو سادقلا يف اختأدلا نم

 حايزو كرابملا ءاملاك نانرسلا سقط ينرثالا ضعب اه يتلا اجنالو ةديجا

 سقط يف .حابم ريغ ناك الو ٠ ةعباتتم يدادقلا لعجو ٠ سدقملا نابرقلا

 سنسق لك عضي نا ممر ةدئاملا ىلطدحاو: سادق نم رس

 487 ص ةءيطحلا راثآلا ١

 488 ص ةرّوكذملا راثآلا *

3 



2 

_ 
5-14 

 ا كوبا ةالملا ةمعنلاب 3 4ب معنا امىلع ل اندمخ فسو) هنبأ دوحود

 نوييسملا نراك كتسادق رما لصواام لبق نكلو ٠ سدقلا حورلا ريبادت
 لوتبلاانحويبهبشتملا ءالجالا الا مب و يلق ةميلظع ةوقينوطعي نوءقيلوثاقلا

 0 ا ا كا طل مق ثتاكب سيرت فيرا

 هلام نم يلع قفنيو ينيلسيو ينمطي ناك هناف هنمو هللا نم وه ريخلاو
 رسنلاك نييقيلثاقلا انقافرا لعو "يلع لظيو ينمي و هتروشمب يندعاسي لزي و

4 
 ب 2 ئى

 د ل نهارك ينامورلا سدقملا ىقيلثالا نابالا تبثي بلح ىف ناكو

 ينودءاس مهناف ةيشوبكلاو ةيلمركلا نيلسرملا ءابالا لضف اضيا ركشنو ٠ةيلصنفلا
 نزاقلا نم هصيلختو يلق بعت فيفخت مهيفكي ناك ام ذا يروما عيمج يف

 ثان كك و اتتاو كدي ف قورؤهي اوناك زب اناجا ءاذعاؤم 'ةتمملا نا حلاو

 ةسلل ١ ةءاط ىلا نييكملثاكلا ريغلا لروثريو نييةيلثاقلا بولو نوددشإو

 هده تناكف ادستك 52 ميظع ريح 2 | ده نمو٠ ريحا انا 06

 0 ْ 0110 ١ 20 , هذ

 ُ يدحو ىدش ىرا تند ال ىرخالا ةهجلا نم نكلو 0000 روهالا
0 

 ديبأت يدب نكي مل ذا يكتسادقو يلوسرلا يمركلا عئاط سوسقلا نيب انئسينك
 سبضغلا ناعب 4 نورظني ناطشلا : 0-لا ءالوه ىرأ 031-0 مدنا طا 36

 َّق ظعولاب 0 سفنالا 9 راصد يذلا ريخلا أودسفي يك مدهج نوادي و

 1 نو كلل تل وح 015 ذا ةنلا اذوب دك اباع ادر اكول ةظياكلا

 1 أو هنا انقيتم تم اة ةملظع ةيهلا رهوقب بقعا رباتكيفافاو الذ : نان
 هيي



 ا/

 هيسذلا ناطاسلاب كلذو ةببرق حورلاب نكل دسجلاب انع 6-9 مكتسادق تناك

 أه مو تمس يل و منسلاةقفتااب ؟باعتا أماو ٠ طب 0 00 اطلساهدلل هللا هدلق

 ٠١ اهرادقمو ١54 ةئس ةرباعلا ةنسلا يف تلصو دقف ةيدسجلا أي رورضل

 5 ينال اضف يزاجي نا هللا لأسن - قيرطلا يف جرخ حار يقابلاو لاير
 اياطعو فتامالا رون قرشلا لها انتوا لبو انيلع ضيفي و )١( اهيلا ًاجاتحم

 هدعاوةعر اس يش كر ايطالا لسرلا رانا مك موقع رينبو سدقلا حور

 ةطساوب هللا اناده٠ يدبالا دحنا فداصنل دحاو سرتب نيمتحو دحاو عار 5

 55 نيسيدقلا عيجو' ارذعلا مي رم هتدلاوو ديحولا هنبا مدو دسج

 8ث ديبع دنع ريقحلا

 (؟) سلح نارام مسأب ل0 وو +١5 ةنم طانشش# 1 ىف

 ينلاةيعمجلا تدفع 0 هرشاعلا مويلا 3ك او 4و
 راش ن

 ميلعت نرع صحفتل نييحيسملا نم ابهفيلأتب ارما دق اهيضاقو بلح يللاو ناك
 ةعججا رصحو مركلا ليحنالل . ا وه له سواردنا فلرارطملا

 نييمط 9 ةسماعث ةدعو فهارو ١ 6-00 نيلسرملا 1 ؛امهرلا ادع ا_

 سوس ةسمجو . نمرالا نم راج ةثالث 3 ناسدعلو 9 عورلا رعب نايخ ةسّمحو

 هئلاس ر يفناينا تنسرتسولس دهشاو ايدهز اشدع اشااع ناك سوارد:!نارطملا نا ١

 همداخ لسرب سيدقلا كري رطبلا اذه تيأر سمالا يف ؛» لاقذا ١ 1195 ةئس با ؟ خيراتب

 ةيطخلا راث ا - أر « هئاذغأ لوقبلا صعب 4 خبطيف سولف ةرسعل ًاعيز هل يركشدل

 08 ص تاكي اع همح رتو 4 18ص

 8و“ الةقرو؟؛ هددع ةفقاسالا تالسارم نيب ةناكيارلا تال ١' يف ةظوفحةلاسرلا *؟
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 ركبب رايد ىلا برهف سربق ىلا ةنسةرشع ثالث لبق كقلاس اشاب ميهارباءافنف 7
 كر م يانا[ صحح ا لاف اننارطل ةداهسشلا كل ديل أمءرالا .صاعو»و

 جمالا ض لناما ءارازتي قؤؤملم تهشم ناو .انيلع ناَوَطَمَدوهب نيوانررانا نااهيف

 3 رايد يلاو ىلا ةيده اولسراو ٠ ميلط يف مثدءاسو لصنقةلا رضح مثدعبو

 هعديب الاو هيدي نيب .نوعمم يعدتسي نا هيلا اشاب ىضترم بتكف
 باوجلا فاو ىتحلي وط.نامز ضي مف ٠ بولطملا كصلا هل مفدي ىت> فرص
 نواؤشنا: ةيفقشا ديكوي: هب كزي رظبلا نم نوةيئاطسس هعمو. ركب رايد ىلاو نم

 الا هلكبعشلا مضفن .٠ ءالملا سور ىلع ةعيبلا يف يلتف ةسائرلا .يف هفيرصتو
 فلام .ىجنرف لجرلا اذه فنرا 5 يللاولا لع اضيا اوضرع مهئاف نومولقما

 روضحي ةناطلسلا ةءاربلا تمرقف نارطملا ىلط ,ايجختلف .٠ رشلا:ليخنجإل

 ٠ ىناةعيىناي رسم سواردنا .نا نيبت اهنمو : مههزسقو يلا هوجوو رمالا ىلوا

 لم دج نارظلا:بصائي.يذلا نا اهللام ةيعسر: ةطبضم تيتكهبللط سدحو

 ليون يفلا رغيف ةينابشلا .وماوالل :اسواقم بحي هتسينك كزح لع ىا. آملا

 اددقتر ناني ران يذككىا |ةلاو يلاولا ىلانارطملا بلطو( ١)يضاقلل ةيامسخواشابلل
 سوارد)ا نع صحفت نا مع اوط فالتخا نزيد نم ةفلاوم ةيعمج ىلا

 نيضار اوفرصناف ال ما ليجنالا فرح له

 ١) ص ةيططلا راثكإلا 406



 يناثلا لصفلا

 ةلاسر تع تاكيب لصنقلا لاصفنا ح ١185 ةئس ةيوابابلا ةءاربلا نورو

 تب لك7و:فياوطلا ءاإ الع عاهجا ؟* عباسلا ردتسكلا ابابلا ىلا نارطملا
 ماتخ -- ةكحما يف هتجيتن تان يعمر لادج يف ءارتقالا

 ةعزاتم 55 هيوعار ريبادت 0” هب وحاب كلذ

 ةيعسن حس ةيكري رطبلا َلَع ةبقاعتلا نيراطم
 مودق امل يوادرلا حيسملاد بع

 ديدج لصنق

 ةريك ةيزعتب سواردنا نارطملا لع هنادعبس هلا نم كلذ لالخ فو "'

 هناطلسل اديباث 1109١ةنسيلاثلا نوناك ؟ 2يف هيلا ةيوبابلا ةءاربلا لوصوب كلذو

 ابابلا ةلاسسرب هحرف نكلو ٠ قيقدت لكب )١( ينايرسلا سقطلا عابتاب هيلا هزاعياو
 بلح ةحرابم كشو ىلع ناك تاكيب لصدقلا نا ىلع مغلا ضعب هبقعا

 هجيادق ىلا 1550 ةنس طاش ؟١ يفو يناثلا نوناك ؟١ يف بتكو

 لصنتلا 5 هبعش ىلع ىنئاوةءاطلاو يكيلثاكلا نامالاب رقا ركشلا دعب هيف اباوج

 :فرصت هتلاسر كليلاو راب يستلا نع تت ساسإلاو

 ردنكسا ابابلا اديس مظعالاربحلا ءاسورلا سيئرو ءابالا يبا ةرضح ىلا

 نيما انعم هتالص عباسلا

 هتكري انمحرو هتسائر تنثاو هتوبا هللا مادا رهاطلا بالايعدي ليبقت دعب

 4٠0 ص ةيطخلا راث آلا( تامملا لمح نم)انعلطم ىلا ةءازبلا كك *؟
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 دلع مراسلات نكت ند اقحو اةسنكلا ىلا لخخأف شواردنا ديسلا اماو

 صالخ ال نا ةلادب هلظعو ف نأعي ناكو ١765 ةنس نم تا 4 ىف شرعلا

 (1)نيدحلللا ركذي ناسوسقلا نه دحا رسسجي ملف ٠ ةعماجلاةعيبلا نم ادمعنيلص:كل

 هنوقموي ةججديلع اودجيل هنودصري اوناكو مثوركذ باغ اذاف ٠ هروضحأ يف

 سئاسدلا هذههتقياض ايلف ٠ هيلع بعشلاز وجيعي وتويبلا يفنوفوطي اوناكو اب

 |1917 ةنس رأيا 19 يف نانبلأ ىلا بره
 داقتفا لع اوبظاو لب سوسقلا دقحب نوثرتكي اونوكي مف 0

 اهلج هامل كارلا اناا مرر اق زرع انشأ! كابن طر: ادب هليعوو نويل

 ”هقياض سواردنا نارطملا هل لاي ءاحلصلا نم بهار نايرسلا ةفئاطل ناك
 هيئاط ةءاتع لك را بغرأف دليلا نع بيغي نا ٍُط هولمحو ضرغلا يلوا ضعب

 سواردناب مهبلاطو بعشلا هوجو ىلع يلاولا ضبقف ٠ هتداعاو هنع شيتفتلاب

 سوسقلا ىىعدتساف ٠ هحوت نيا ىلا معن الو ةعيبلا ند هودرط انسوسق نا اولاقف

 تي اوقبف هب هوثاي ىتح مهةلطي نأ نا مسقاو مهسبحي رماو ةسمخ اوناكو هيلا

 عوجردل اونعم ناىلا مهب حتسي لف ملجأ نم يلاولا فطعتست ةعامجاو ًانامز نجح ١
 ىقباو باهذلاب مهنم ةثالث نذاف ٠ هبلط ف اوسهذي نا مش نذا اذا نارطملا

 ١ ه17ةنسيفانلانوناك ؟ يف مهتعاسنم ةثالثلا هجوتف أنهر نجلا ىف نيسيسق

 مهبلط :ععفلي ف طبل لل موةفاري نا هولاسو نارطملا نم اورفغتساو نانبل ىلا

 اريواص سوانميط اموصرب سروقسوبد : ةعبسلا اخيوا ةعدب ءامجز ءامسأ كيلا |

 |؟"؟واأالا ددع لوالا ءدجلايف مثرابخا انحرش دقو سميتنا يعداربلا بوقعي سنيسكليف

 نامل ير |56و امه



5 

 سلبارط. يف نيذلا نييشوبكلا نياسرملاب اولسوت ىتح مهنم هسفن ىلع نءاي مل هنال

 ىلا باهذلا ىرم تعنتما اذا كلنا معا: هل اولاقو عوجرلا هوااسسو هيلا اولبقاف

 رايا 16 يف سوسقلا ةقفرب مجرو نعذاف ٠ يطختن هللا ةدارا مواقث كتسينك

 نم مهيلع ددهحأم ىدا ميعم نارطملاو يلاولا يدي نيب اولثم اف ٠ 1564 ةنس

 اهسمركف يللاولا لبق نم هساوقو ليكو ةقفاري ةسينكلا ىلا رم عجرو ةمارغلا

 ٠ حرت ف دادضالاو سرق ف نوكيلثاكلاو ظعوو ةيفقسالا شرع ىلع سلجو

 فر ارطلل ةعاطلا ديبأتب مهمازتلا بعشلل يملاولا ليكو نلعا ةلفحلا ماتخ ينو

 : ديدتلا انوه لراريغ ) )١ ةلودإل اودع بسجل هفاخ ند بترا مثردحو

 وخا نالصا يروآلاوقوتعم نب أموت و مهم نانثا أمس الو سوسفلا ّح عرب

 ىجنرف نارطملا اذه نا : نيلئاق بعشلا ناقلقي اناكف ٠ هسفن سواردنا نارطملا

 اكري رطب نم ةقيثو هل سبل ذا يعرش ريغ وهو ةيلعلا ةلودلا ىلع جنرفلا مم قذتم

 تاعاشالا هله نش ١ 0 ضفاني هميلعت ناو انيلععارو نارطم هنأ اهيؤ ليف

 نكلو ٠ ةعيبلا نم هدرطو نارطملا ةناها ىلع ضعبلا لمح بءشلا يف غش جنن

 اوبذك هب ريبدت لع لصنقلا عم اوقفتا لب كلذ بسب اولشفي مل نييكيلثاكلا
 اودحث نييغاشلا ءارتفا

 ىضترم اودصق سعشلا رباكا نم !وناكو سواردنا راصنا نا كلو ١"

 نأ نءائاق ةيده هأ ا ملهد "١ هاب 4ث 1 بصل دق نو سلخ يلاو أشاب

 هداك كرم نمءدي واخ هوازعو انتعامج نم ضعبلا هحتزا ءاحلصلا نم انا لع ان

 ف افاس كريرطيلا اذه ناكو ركب رايد ىفزالا ميقملا نرد انكري رطب نم

 نيلسرملا ريرقن نع 454 ص ةيطحلا راث الا نع ١
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 .هيلاءدقل 57 يكن هبت !ايتسالف ِدَقَتِعَلا رماهينمي الو لالا بس حب كري رطبلا اذه

 انكل نيناوقلل رياغم ةياغلا هذه لثم ىلا ايادحلاب عرذتلا نا : نيل اق مثريغ مثدرف

 وهو مظعا رش :| اعفد ةيدهب كريرطبلا يح را لصنقلل زوجي هنا نظن

 ..: رع ِهيعش ”ليصا ةقاعلا نم نارطم ل كمضلو ةصرفلا هذه ”تتاق اذأ ةئآ

 ريغ مسار ديب سواردنا ةمايير نا مثريغ متو (1) ًادبا ةكيلئاكلا ةنايدلا

 هييقتف ةنراوملا كلوي رطب ىلا بخيتملا ليسري نا انرنعيارلاف : زوجتال 0001

 1 يل هماتيف 6 م ناري

 سواردنا ميقيف مث ريرطب ىخارتي نا نوشخي اوناكف ةبقاعيلا سوسق اماو

 ةولصلا يف الو يهذملا يف مهكراشي ال هنا نيجيتحي ةعيبلا نم .هودرطف ًانارطم
 انحوي ةنراوملا كري رطب ىلا ةتعاس نم هلسراف كلذب لصنقلا سواردنا ربخاو

 «انارطمالا هدري ال نا هف هلا سي هنمياتك هيفضا دقو ىوارفصلاب ىتكملا باوب

 نا يفوح ةفقاسالا ضهب هيضراع ةماسرلا لع (هزاع كري رطبلا اذه ناك امفو

 انا كريرطبلا مهباجاف ٠ دادضالا هقياض ام اذا ةيبوقعيلا ىلا سواردنا دترب

 مو. غيِس ةمابزلا تقف هيأر لطااومتجاف هتابثو هتريسا ربت# لجرلابأف راع

 مسارلا طاربشو (ضويسوتوبات يعدف |".05 هئبس نم ليسرلا دنع موي ناري زج

 ديدجلا نارطملا ذفناو )*(.٠ اًهلطم بلحب ةنراوملا روما يف لخادتيإل نا هيلع

 مةاص كانه "؟

 يت ودلانافيطسا ةلاسر يف دروو ٠ 8٠ص 5 ج وي ورا يد رابخا تارذش نع *

 ناك تاكيب لصنقلا نا : ٠١١ ةئس رايا ةرغ خي راتب ةيمورب كرابم سرطب ىلا كري رطبلا

 ناجيخا .سواردنا مسرب قح ارفص نم انج كري ريطبلا موجرملا ىلا بيتاكم ةرشع ثيعب
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 هفأو نمو ا لا كلذكو عبا ىلا ردتسكلا ابانلا ىلا هتماسر ربخو هناما ة 1و

 ب هثوكم ةصرف سو 1 ديسلا زهتناو ّْ كدب مظعالا ريكا ريس و هي 5 2

 نكي / هنا 550 هيف 4-هل ىقاو هسفنل بتاماسرلا باغك|ةنف نيب وتق

 (1) ماوس نع مثزيم رخا بقل رذئموي ناي رسلا نم نيكلثكتلل

 8 بروخ ايلا مدق ل يو دلا نافيطسا ةقفرب نارطملا هوت اذه دعبو

 تنكو هعميسفنب بهذ : لاق كرابم سرأعب سقلا ىلا بتكف هتفئاطل ًاظعاو
 نم زوم 1 ف هلوصو ىداو , ةمقلا بند " يذلا زاكلا ةباتك ىف هدعاسا

 هنكل هأنهو هب بحرف ٠ نوععث كري رطبلا ىلا ةيدهب لصنقلا هلبسرا ةنسلا كالت
 هنا ةسنكلا ىف ناعاو ظاتغا ٠ ةنراوملا نع ةيققسالا ةماسرلا ذخا هنا عال

 ةمنيطنطسقلا ىلا 76-0-55 هد ويس وسوكلا) غلبو ٠ و* انارل رطم هفرعتسال

 ناطلسلا اهيف لوقي ديبأتلا ةءار , ديدجلا نارطملا ىلا درو هيعس يذلا ريفسلا ىلإ

 دنمو. ةلودلا اودع .يبم انارطم سواردنا فرعتسال ىنلا:نا# ميازلا د

 يدارويردصفةكحلا ىف اهليحستب .نارطملا ىتع بلح ىلا ةءاربلا هذه لوصو
 نوععُمت فاخ ربخلا اذهرشتلا ذاو ٠ اهارجاب رماف ةكحلا نم ةحو. ىلاولا نم

 هجق نب عوشي بره اهلا هلوخد قفاوو (؟) ركبرايد ىلا هتعاس نم بريف

 (*) رجرح دلب يف يذلا ياحيا رام ريد ىلا هعزفو ههجو نم.همصخ

 5 . ص ٠ ج ةي روس خيرات علاط ما

 ١365 ة 4اس هتباتك خي راتو بلحب ة .التقلا ةبيكم يف لفوز باتكلا اذه ١

 نيلسرملا رابخا ري رقث نع. 455 ص ةيطحلا راثالا نع ؟
 1551 ةبس رحرجدإب يف بتك سوماق عم ةيادهلا باتك يف ةيخب رات 7 هز و



 ا

 ريخلا لمع يف يعسلا ىلع مهم بعاصملا نم هنوقالي امو ٠ هعم مل ىرج ام

 هللا هناجر لستفلا لشراو الا تلجأ ىف رفا اف .نومعت كري رظبلا اماو

 ثبلا الف لاو>الا ن متل نا ىلا ينولهمأ : هنا وم و هزوف ىلع هنبف

 06 و يناهورأا ريولل عوضخلاب ىعشسو انا | ناعأ نا

 دقتم وهو ١54 ةنس يف باح ىلا داع لق كاذ دا سواردنا سآقلا ناكو

 ةدوملا تايقذو هيحاقأ | )تاكسب كين ةراخف ىلا بهذ دو ه.ساح- يب معن هن ىلا اة

 5 اة ااا لمل جالا هنت لع همن ك ىلا دورتي نمواراننا نسقلا اذخاو ٠ اذن

 قل و لحو الك عوقلا دقحعملا ْى و ىعشلا دشرب نأك ماو َه 8 >انعلا 7 0-2 بهذملا

 اوناكف ٠ ةينخ يف مهتاولص نوضقي دايدزا يف اركلثكت نيذلا 3 با

 نيطنطسق ةافو ل ه2 تل هنأ م ديلا ناد 7-3 تيلي ىلا 3 ةضوافلل لوعمتج

 قدرت نازي 4 انل بخئنتو ةصرفلا هذه متغن او اذ ٠ هضوع مهي 0 30

 ع اذاو مثريغ ل |اق ان راثاو اناوهىلع | نسل 8 و ةداعلا ا اكيف قا جورع

 هر ةفئاط ىلا تذامها يتلا ةينايرسلا تالئاعل | انيلا هد ريبدتلا اذه ان

 لا واللاب زا مدكلاو نويشوكلا قولشرملا كلذ ف رقفاوو ةنراوملا نايرسسلا
 ءاذغلا ىلا كريزطبلا اوعدي ناىأرف لصنقلا لع ةلاسملا اوضرعو : نو يعوسلاو

 ةيلصنق يف ة هنادمو ٠ نويل ة'ودم ا فرشا نم لضافلا تاكب نسدسنر | ١6

 ةمدخ لَ ةبيجم ةريغ هل ت ىلا 0 0 0-16 ةنس نم بلح

 اًدعاسم [ًيخص ةيقرشلا ةغللاب اءاضنم ناكو ٠ هنما ةحلصمل ةيناؤعلا ةسايسلا لع عالطاو هلل
 م ص 51ج وبورا يدرابخا تارذش ملاط هتمهب اوحجن نياسرلل
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 نارطمال كيف ىرايلام : 35 رطبا لصنقلا لاقو ٠ تافتالا اذهل شهاف

 لصنقلا فرع دقلا كيو ٠ كيضري انارطم امل ميقن نا ثبأذ نا هباجاف ٠ اهل

 ٠ هناوا ةعص يف بير ال الوتب اسيسق اودج را مهلا زعواو ربخلاب نيلسزملا

 دق لوقي وهو سواردنا سلا ىلع عيمج | رصحم يي يلمركلاونورب بالا قفطف

 ةسودملا ف تاوئس ثالث ىثبو كلغكتو هع ةرسدع عبرا 07 يدب لع بات

 ةديرفلا هتريغو هتعاج#و هبلق ةواقنو هناها ةراهطب يدنع فورعم وهو ٠ ةيمورب

 ًاضيا نويشوبكلا كلذب دهشو ٠ ةيفقسالل بخلنب' نب قيلت لاصالا كلتو
 ةسدقللا هتعيب حاجنو هللا ديجمت ىلا ًادئاع ثالذ ناك انارطم اذه ميقأ اذا اولاقف

 اياها ددعو أهدودح عاستا 97 ءاعمج ا ءادحوا ىلا دخلا حاتفناو

 انحوي ريكو نوعمثكري رطبلااهيلا اعد ةيناث ةبدأم ايه هلك كلذ لصنقلا مهف الف
 مث.ايفو : هسودسف نف ةثااث عم نرد رض . سواردنا سفقلاو مورأ كري رطب

 اناسحا كلذ ناك دقل : لاقف ىننملا نم نومعث ةاجن ةثداح لصنقلا ركذ نولكاي
 اذه تيأرأ لصنقلا لاقف ٠”تييحام كل ركاش اناو يلاب نم حربي مل اهظع

 < ًانارطم همت نا ىبهتششا يل ًاًيدصو كتفئاط نم ينايرس هنا سواردنا بهارلا
 ماعط لجالأ : مهك ريرطبل سوسقلا لاق مهفارصنا ىدلو ةماركو أح هباجاف ١ 1 | هه ٠ ٠ م 8 .٠
 ةماسرلا ذخاو ارحاس راك دقو انارطم هب رم نبا ةماسرب أدعو ىظعت ”هتلكا

 ه رمح يذلا امو : مهباجاف ٠ جمارفالا دالب نم تاوهو ةنراوملا نع ةيسوسفلا

 لصنقلاب ءاقتلالا ىشاحتب ذخاو ٠ مهنوقذ ىلع 52 مهماسعط انلك ا اننا

 هدعوب ”هلاطي لك

 نا:ضعبلال اقف مهتبغر اهيمتن ةليسو دوجو ين نوضوأ تي نولسرملا ناكو 4



 ايما

 )١( يبرم نباوا هب رم نب لاغلا دبع
 الوم كراكو 6 ) لصالا ينيدرام يباح ف اجؤلون ناجيخا كك 13

 تافارحلا بتك ةيافلا هذهل علاطي ٠ ةينخلا زوكلا نع ثحبلاو | ايميكلا خيبطب
 ليخو ميظع م هيلا هامع ىلع انكم هترجج ىف ةليل.تاذ ناك اهيبو ١رحيسلاو
 ةيضرالا زونكلا بلطت اذه اي كلاب ام ٠ لوقي و همساب هوعدي ًايعاد عمسي هنا هل
 ةرتح ىلا ألو ًاروعذم ضهئف ٠ لوزي ال يذلا يوامسلازنكلا بلطا ٠ ةلئازلا
 يرذابلا ميسيئرب درفناو نييامركلا ءابالا راد دصق اركاب حابصلا يفو ٠ هدلاو

 ذخياو رويغلا لسرملا هعورف (*) هريخ هيلع صقو يواسرفلا ساويا ونورب

 سقرم رام ةسيدك يف سادقلا يف أرقثىتلا يدقلا دبعلا تآارق باتكر خآ يف درو ١

 : ةيتألا ةيشاملا سدقلاب
 برا ءيراقلا نم باطنو 1707 ةيحيسم -ةينانوي ١1717 ةعبم يف باعكلا <

 وهو يني درام هلصا ناي رسلا لاغلادببع موحرملا نب يروخ مساب نالصا نيكسملا هلقانل ىلطب

 يروخلا اذهو نيندقارلا يرمو ةئي ز هيتخاو هحرف هماو لاغلادبع هيبا هتاومال نارفغلا لأسي

 ناحيخا وخا وه نالصأ

 ةيبتركم,يف ظؤفحم وهو ١١774 ةبس ءذير ظخحم نسادق,باتكيف هيفن بقل اذك *
 باعكلاو نءرالاو نايرسلا نه نيكلثكتملا رابخا باتك نعف هئصق اماو لحب هيالقلا

 يد رابخا تارمل# مم ةبالا, كالذو يناثلا مارفا سويطانغا رام اك يرطب ةطبغ ةبتدكم يف
 طابر نوطنا بالا ةيطحلا راث الا نعف اهيلع دي ز امو 558 ص 1 ج نيعلا دهاش وي ورا

 هلحم يف روكذمو
 ملا ا نا ا دل له سن. تلح نيلسرملا فاتصا نم لعب

 ري رق نع ةيطحلا راث الا ينو ب يعوسيلا ون يردابلا دب 0: م1715 نص 1ج يبورا

 كلذ يف اوكرتشا مهعيج نا وه جيحصلاو - يلمركلا ونوربيردابلا دي لع ةلمج نيلسرملا
 407 ص ةروكذملا راث آلا عجار



 مما

 زوحتو كسفن صاخت نا تئش اذا الئاق ةبونلا لمح ىلع هثحيل ةصّرف هتثداح
 نمو نعذاف ٠ ةيفارخلا قاروالاو تكلا نم كيدإ ام قرحا تيسوامسلازنكلا

 نيذذلا لعف اك هدشرم روضحب اهقرحاف اهب داعو اهعمجو ثيبلا ىلا عجر هتعاس
 ددرتي ذخاو ماع افارتعا فرثعا مث« 11:4 صق » لوسرلا ساوب ظءوب اودتها

 ةتفئاطديعي نا هكمي ابيجن اك ذ اًتباثهدجو ذاو بهرتي ناسيئرلا لاسو ريدلا لع
 كري رطب يروقاعلا فسوي ديسلا ىلا نانبل ىلا رفسلاب هءنقا ٠ ميدقلا اهقنور ىلا

 كريرطبلا هلبقو ١145 ةنس نييونق ىلا رفاسف هيلا ًاباتك هملسو ةنراوملا

 ليلق دعب هاقر علاو ةليضنلا ءانتقا لع افكتعم هآر ذاو ٠ نابهرلا كلس يف

 )١( ةيمورب ةنراوملا ةسردم ىلا هلسراو سواردنا مسا تونيكلا ةجرد ىلا

 ىوقتلا لامعاو مولعلا ن :م هكمأ ام يف تاوئس تاث ةدم فشثل ثيح

 ىيسارف ورسوم هل لاقي بلحي يواسارف لصق كاذ ذا .نيعت دق ناكو ١

 هفداص الف صرق ةرير زحن هرفس -- زاتجا اذه ٠ ددعلاب ينانلاوهو َ

 اذا هنا ًادعاو هصيلاخل ىف ىعسي نا هنم سلا : كانه ىننلا وعجل كلر رطبلا

 عفشو تاك هل قرف لصنقلا هديري ام لمعيو أ اكلنا رص بلح ىلا مجر
 هينيطتطسقلا ىلا هتعاس نم نوععم هجوتف هقلطاو هنععف ةريزجلا ياو دنع هيف

 لح ىلا مجيرف ٠ اكريرطب هديبأتل ايئاطلس انامرق. لانيتح نست لؤي ليو انمار
 اهيلاوب ريحتسي 5 ,ايد ىلا برهف عوشإ لد

 مينم معو نوممتل هاذدأ ا نيلسرملا فرع يلح ىلا لصتقلا لصو الف

 نيلسرملا ةياو ر بسح نكلو يعيودلا نع دغسمس لوب كري رطبللءوظنملا رتدلا نع ١
 ادتغب وزب ةسردميف “مث هسرد نا

 ع
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 « ىناثلا نابل »
٠ 

 لاغلادبع نب ناحيخا باشلا ءادتها يف

 هتيففسأ و هل .وسف و

 ت36 006سم

 لوالا لصعلا

 ةكلفكل مهارطم نيطنطسق ةكلغكو ةبقاعيلا كري رطب نوعمث ةقيض قافتا 5

 مولعلاهسردو هتيسوسقو هتبوتو ناحيخا ءادتها قافتا 1١ بلحي مهبعش

 قر ك1 رب رطلا ةا ف اييرف لصتق تاكبي وسوم يعس ١١ هيمورب

 ناجيخا فقست ١8 ناهّيخا سواردناسفلا ةيفقسا يفو ىفنأا نم

 سواردنا نارطملا عوجر 117 ةنس ٌةزئاج لئاسوب

 فرومه# بره - ةيناطلس ةءارب ٌهلين - بلح ىلا
 سشوسقلاماغرا ١" نارطللا باح سوق ةبصانم

 سوسقلا يهش ا 168 ةئس هتحلاصم لع

 يلععب نأ نوععم ماغرا ؟١ مهئارتفاو

 بي ذكت -- دبي أت كص نارطملا
 ءارتقالا

 ةسيك مايقل ليبسلا تدبم ثداوحدنلا ماكحاب ترج كلذ لالخ يفو ١
 بوطخلا ءانثايف ناك : الوا كلذو سلب نيكلتكتملا نايرسلا نم ةتباث ةملظننم
 ْف هفلخو 9*١17 ةنس وحن ةبقاعيلا كري رطب هياده سرطب يفوت دق اه وذ راما



 عمو

 ام نكلو ٠ سدقلا نارطم غابدلا همسن نبا هللاركش سوي روغيرغ ةيكريرظبلا

 كيم هك. و ىف كديع 2 وطلا ل وععت نارطملا هعزا ىح هةماكد م اذه رقتسا

 ىلا بريف هدرطو وعم 0 اضيا يدمالا هلق ا نارطملا ضهنف

 نأ ىلع ' مهلا هب اذتحال ةصر ٍِق كلذا وذا 0 نيلسر ملأ نأ هرلا دحنتسأو سلخ

 ةنامورأا ةسكلا الل اومضنا مهصعبو لمعلا اذه ا عسا كام هتعن لع نم ناي

 ىلا اياتك ذفناو همصخ نم اسصلخت مهتوعد ىلا هتءاس نم نوععش حاتراف ٠ اماق

 ةيسك دثرالا هللا جاتب هيف هتمنا 54١ ةئس راذا ١ ؟يف هخم رات نماثلا سنابرا ابابلا

 د زابهرلا لع أ من٠ ةيسرطبلا ة 0 اهساسأو ةئارصنلا نيد دومعو

 هذه ريدي من اذه نوعي ناك نيد 27 ) ١ ز سدقملا عمجما سدئر هدأ

 ةنس يف هافاف املاوا اب ميهاربا ىلا هعفدو باح ىلا همصخ عوشي هبقعت ر ومالا

 صرعبق ةريز> ىلا ( ٠١54 ةنس ةيرو ) "45

 نولسر اا ن | يف نع هط دق ةيقاعيلا نآو ا طم نيطن :ط سف ا 0

 ررقف | يلام «٠ عذأ ىح يعوسدلا هد يك سلوي يردابلا امسال و هنوفطالب

 رارسالاب ادوزم تام ليلق دعب و لسرملا اذهل اماع افارتعافرتعاو <لوثاكلا ناميالا

 هذيف * (5) ةنس نوسمح هتيفقسا ةدمو رمعلا نم رشعلاو ةياملا زهان دقو ةسدقملا

 نب ناح |ىمحا باش 2 أيس الو للح ناي رس 0 نيكلنكتل تا تفعاض 4 :املا

 سس زم اسم مجسم صم مص  تييبم هب ا جل م وح يح اصل عمم 1 < سوما برج صج اح تيصح ميم مس ميسا

 ١ ةنازخ ةيناكيتاولا تالجسلا كي ةيلاطيالاب 0 عم ةلظوف ةلاسرلا هده ,٠

 دع ؟ ةقودنص . "

 5و2 هحفص ةيطخلا راث آلا نع 5



 اان

 يبرعلا يناكتاولا فحصملا ىلع ةقلعملا ةيشاحخلا ىف درو دف ناي رسسلا نع اماو

 بلح ةنيدم يف و كريرطلا باتكلا اذه َِت 57 هةصن 10 12 ددعب موسوم ا

 سداسو ةئامئنامو فلا ةنس نانيل ليج نم هقوقاب ةي رق نمةديدجلا ةرا ةسورخملا

 لعمل تاولصلا كطكيرةقجنإم ةفرو 8 ءاحو 8 ةيحيسما 6 ٠ 6 4 ةينانوي رشع

 حور مسر » ةيلاتلا ةيشاحلا بلحيف انتبالقب بتكلا ةنازخ يف ظوفحملا ثيقنفلا

 اه١٠1» ةينانوي ا !ةنسبلحب ميرمهّللا ةدلاوةسينكلن الف سمونوكيالا سدقلا
 هعمو سور روءير ع 1 انوا انرنع ناو ىو ةناثلا ةشاحلا اهليو )» هيح سم

 |« » ةدانوي و ف لحجرزلار ,35 نه سحرح سلا ل ءلا خالا

 بقها قا يس دق موحر ا ىسلع سلا دي لع كلذ نكو“«ة 4 حسسمه

 ليتات مري انماملا# نقلا ا 615- طانش "| كعريبللا ![سنرطي نب .ئسكررس ىلبقلاو نوعاطلا
 نآ ٍفورتبلا ينالوتلا قى انب يتوهالاا فوسليفلا سرطب يروخلا ١,45 رايا ١ نرف

 نب ابحوي سقلا ١754 لوليا اة نو رخهللأ اطع كيسروخلا نب هللا جرف سقلا لا

 راياا ١ رقس فسوي نب نوطنا سقلا !"51 لوالا ني رشن ؟5 يهيودلا ليئاخيم يروخلا

 نب سيسنرف ,سقلا 178 يناثلا نوناك 7 يئابارشلا اي رخزنب هللاةمعن يروخلا 05
 سويناسرا سقلا ١7٠١ طابش ١ 5 يفوت دعس سايلا سقلا ١76 راذا ٠ ينابلا اح سقلا

 نوعاطلا يف ينيدبع فسوي سقلا 1071 زومت نوعاطلا يف اركذ ليئاخيم قايدشلا نب

 ارئلقلا ١11737 «نازب اول :نؤعاطلا, يف اندبلم .ينركلشادخاوب ليئاقور سقلا: 837 ؟ نانو زح

 سلا 178” لوايا مرصح فسوي يروخلا 1١7٠١ زومت ٠١ ىنيدبع ليئاخيم نب هللا قزر
 ١075٠١ ىفاغلا انك اك قف ارتحل سايلاسقلا 1785 رايا ؛ مرصح لل هللادع

 سايلا عملا نب سيول سقلا 1140 ىناثلا نوناك ؟0 راج هممن عنب زوراكلا بقنيؤي:لقلا
 خشقلا 1781 يناثلا خروناك ” لحج ةمعن نب. سونامرج سقلا؛ ١/5 © مت 1ا/وادنينك

 ناري زح ؟" يروقاع نوطنانب فسوي سقلا ١,7 زومت 57 سرول فسوب نب ليئاربح

 ٠١/6 ١؛رازا 1 هد قزو.سق.نب قيدنع نسبول نيقلا المخا



 انكر
 راسم | رسمت تيصكما اننا هدوم دمع هاصسلاوسسو سوما ساس وسم سمع اب ١

 ةسور#غلا بلح ةديدج يف ينابركلاب

 ءادتا لبق اهنا نآكك نايرسال ةديسلاةسنك نالعل 55 كالذ نم

 حي هلا نحب ةديدج اهوعم ىلا ةلحلا ىف بلح راوخن يف رشع سداسلا نرقلا

 اوتا نايرسلا نا ليقو ٠ اهيلع سمونوكأ ةماسر ىلا ةحأألا تءد ١6٠١ ةنس

 اومدق دقو ةدسلا نك هيف اوأشنا يّضوضخ لحم م درفأف مثريغ لبق لاح

 نيدرام نمو اهعاوتو هامحو صمحو قشمد نم

 محل اوديشو رشع سماخلا نررقلا رخاوا يف يلح اوتا نويكلملا كلذكو

 عم كارانإل 7 تالعج عقب ماا مدا 01 ةسنك لا ةديدج يف

 نمرالاو ةنراوملا



 سن ٠

 9 موبسو مثولتقو رتتلا مهيلع مجبهف نيبكللا
 كيضيتت اوشن وراثاالا بة دأب مل رشع ثلاثلا نرقلا طساوا دعب نمو

 537 الوه نال وهكلذ ببس لعلو ءرشع رماخلا نرَعلا رخاوا ىت<سلح ةفقاسال

 1 ٠ اهريغو ايرو.. نمو اهيحاوتو لح نم ةبطاق نيييسملا اودابا هءافلخو

 هتلاقماز ف ناي رفملا يربعلا نبا سوي روغي رغ ىا رصاعملا دهاشلا لوق كلذ ُُط

 بحهديلا اوزع ةفقاسالا ضعب نا هغلب ذا 158 ةنس نينكليف 0071 ىلا

 17 ةيغورا ليل نكيتنل »اهفو رش هناا اتك ةيكيار طبل ةيشلابىلا:ءاقثرالا
 ةنس هيرشاهينشتادجيلا والا تبا املج لق نجل الو ابو كير اعلا

 ةواكلاةبملا 1 قو تب دقو قرشملاةيناي رفم يفنب رشءوبرغلأب ةينارطملا يي ١ 0

 ءادتقا 0 !نظلال قا حنككل ىلا لطرف( نو اقلاث + .اهبمل ةيخارلاب رئافقال
 ٠ افصفص اعاق بر “ل تايشربا تسما دقو اهانمتا م ىلع مويلاف اوفلس نيذلاب

 ةدلرعت قام ىنمتأأ .٠ الذيذ ةيدان عنحتتات «تبتان' دقو هك اطنا ىف ١

 وأ جببنم وأ بلح ةيشربا ىلا قوتا له ٠ طئاح ُُط لوبي نم اهيف قي ممو

 كالفردلا ةيناثو ىغوا لهن اهتمزرىترققا دقوا ناز وا اهزلا وا نقش
 ايذولقو ا>محو ابوجو اروسيلقو اقرعو نيبقل ينعا ةيطام لوح يتلا عبسلا

 )١( دحاو تيب اهيف قبب إو رجرجو

 رشع سماّلا نرقلا رخاوا ين الا يلح ىلا اودوعي نا نييحيسمل حتيو

 ممل معسي ل هنا ريغ بتكلا ضعب ىلع ةقاعملا يشاوحلا ضعب يف ءاجام ىلع

 كلذل اهيلع قلطا يتلا ةيحانلا يف اهرا 00 اب ةنيدملا لخا دةماقالاب
 لل ع سلا سيم هو مص صصص

 هو - 1455 ص "يسكلا خيراتلا !
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 بلح راوجي ةديدج وا للح ةد.ءدج مسا خيفيلا

 ةيسفطلا تاواصلا نمضتي بانك رخا يف ءاج دق ةنراوملا ناي رشلا نعف
 ةيشاحلا 7٠٠١ ددع تحت بلحي مهيئارطم ةبتكم يف وهو ةنسلا دايعا مايال

 رام ةسينك يف اونفدو بل> ىف اوفوت نيذلا ةئراوملا ةنبك ياسا نايب » ةيلاتلا

 ةيامعبراو فلا ةنس يا ١5489 ةنس ساح ةنراوملا ةفئاط تلخد ذنم سابا

 بلح ةنيدم فقسا ينوراملا سونامرج هررح ٠ ةييسم نيناعو مصو

 )١( قحتسملا ريغ

 ١ه لورصملا ا يروا ي رثيدبعلا ىموم يروملا ٠ ينيدبعلا ىسوم وم يروم ا(

 ها ل 00 ٠ يفابلا فسوب 00 . 0 0 ٠ يئاندملا

 ٠ يفابلا هللا قزر يروحلا ٠ يتيقواسلا سيكرسس يروخلا ٠ ارهون ريد نم سيكرس يروخلا
 0 0 سجرج يروخلا 0 سوك اب يروحلا : نارشبلا - يروا

 ليئاربج كي - 520 * يأرم تلا فيس وب ع ٠ قارشبلا ب افسوي ردع ٠ بديلا

 ا ل ! هيف“ اديدسلا سويطانغا سقلا ينارشنلا ودنر 0

 قلحي نب سايلا سقلا ٠ ليللا فصن نب ميهاربا سقلا ٠ يفورصحملا س ايلا نقلا < نوره

 ايرخز يروحلا 1775 هريخز هللاطع سقلا ١7٠ ةنسنوعلج نب نوطنا يروخلا ٠ بهارلا
 يفاغلا ني رشن 5" ينورصملا ليئاخيم سقلا 177 رادا ؟" فولخم سقلا 175 ينقدص

 حيسملا دبع سقلا 4١"! ناريزح ١١ يناعاسلا حيسملا دبع نب سرطب يروخلا |7717

 4تما04 ناريزح ٠ يف ينورصملا هللا جرف نب سجرج سلا ١71475 راؤا "ا تتاح



 "م

 نم ةلمج عم نييكلملا نارطمو نايرسلا نارطم نوشع“ سوي روغي رغ ينعا
 ّلع مهيار رق سئانكلا ءالكو ةرواشمل اداع ايلف ٠ نيعما+لا ءانبب مثرماو نييجيسلا
 مايقلا وهو ًاديدج أناب نييجيسسملا لَ اوحتفي الثل بلطلا كلذ ىلا اوبيجي ال نا
 موب اوعرساف نيمسملا نم افولا رما كاذ محلا مع ايف: تت الك عماوجلا ارب

 اورسكو نايرسلل تناكو بوقعي رامةسنك اولخدو اهورمدو ساكلا ىلا ةعبججا
 هبف اولصاي ارح اهنم ةببونجلا ةهجلا يف اوهتثو روصلا اوقزمو حبذملا يبوراكو ميلا
 اوبهنو ٠ ةرطاسنلا ةسيكبو نيبككل تناكو هللا ةدلاو ةعيب كلذك اوعنصو
 نرارلعمو ةكاطنا ىلا نيينوديقلخلا نارط» بروف نينارطملا يتيالقو سئاكلا
 ٠١ ٠ )١( ربعج ةعلق ىلانايرسلا

 ّس ىراصنلا لزي / لاق »ربخلا اذه ديوي ام ةنحعشلا نبا باتتك يف دروو

 ذخأف ةيامسو ةرشع ينام ةنس بلح منرفالا ترصاح نا ىلا ىربكلا ةسيكلا
 1 سا هروب كاكا عب را باشحلا نب ىبحي نب نسح وبا يماقلا مه
 تايقابلا اماو » لاق 3 ٠ «؟» بيلصلاب ىرو ىظعلا ةسنكلا اهتاج
 فِ تناك اهادحاف عماوج اهريص يتلا « ىرخالا ثالثلا سئاكلا ديري »
 () «ينوليبلا مامحبرقب ةعبارلاو ٠٠ ٠ نيباطحلا برد يف ةثلاثلاو ٠٠١ نيدادحلا

 لخاد رذئموي تناك نينارطملا يتيالقو سئانكلا نا كلذ نم جتتسيف
 يفناكو ٠:ةنيدملا نونطقي اوناك نييحيسملا تاعامج نا ذا روسلا نع يا ةنيدملا

 روك ذملا خيرانلا نم 585 ص 551 لصف أ

 م ص رشاعلا بايلا 5
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 يلقرحلا اموت سرد هيف ليفرت ريد اهربشا ةريثك ةريدا اهيحاوضو بلح

 مباسلا نرقلا لئاو | يف ينايرسلا ىلا "ينانويلا نم ديدجلا دهعلا ةمجرت بحاص

 نييكحلملا دنعال اح يفةئراطملاة|سلس ثداوحلا كلت رثا لع مطقنت و دسمتل

 روك ذملا نة روش سور روي رغ دعب نايرشلا دنع ماق دقو ٠ نايرسلا دنع الو

 سويساتتا كري رطبلا يلح ةيفقسا ىلا هاقر يذلا يواهرلا سويطادغا ةعاسلا

 ئدذلا سولساب هنلخو ( 1١19-١١55 ) ىطلملا هرطق نباب فورعملا نماثلا

 اهتفقاسا رهشا نمو 1-1١٠١ (٠ 19 ) ريكلا ليئاخيم يلح ةيفقسا ىلا هاقر

 روجنع سويسونويد كرب راطبلا اهتسائر هالو يطلملا يربعلا نبا سويروغي رغ

 نيبكلملا نا ّلَع لدتسي يربملا نبا خيراوت نم ةسبتقاا لوقتلا نمو
 غم نولصي اودجو هالعا ناتروكذملا نادم تطبض نا دعب نايرسلاو

 ةوفصلا يف لاق «روسلا نمض تناكاهنا بي رالو ٠ مهب ةصاخم ىرخا سئانك
 تندحا 107 ٠ةنس ناريس ؟ نيالا موي” ينايرسلا يندملا هي رات نم "4

 بلح راوسا تمده ةلزازلا هذه ينو ٠٠١ طق اهلثم ثدحي ةديدش ةلزاز

 ةينك ودك اطناب نانولا ةسينكاو بارو دزيخو ستعرتماكخر هناا

 ة انيك مدع لذ ٠٠ ٠انباعقفش براق نحن| اما نايسقلاب ةفورعملا جن »

 6 لا هكا 1 اطن' ىف سكان 5 ثالثال و“

 كيلعب .لها ناك الو ) هصنام روكذملا راق ن6 ه١٠ ةدفصلا يف لاقو

 ذوهتسا 1؟+٠ ةنس اهئارطم كاذ ذا ”تنكو ةيبلحلا انتسيك فقس اوب رخا دق
 من ةعلقب سيلا يف ينوجرف كولملا كلم وك الود ةمدخل تبهذف فوملا ىلع

 ةعبب يف نوعمتجي !وناك م هبلغا نكلو عار نود ةيبلملا انتفئاط تلظ اذكهو



 00 ا 11 رب دا ا 7ُُمسف
 ند لس اسمح و ناف رح ةتففس ا ةدم تلاطو |ةنسىسسفالا

 هللا نبا يف نا هميلعتو ءديدحت ىضماو ؛ه ١ةنس ينوديقللا محملا رضح يذلا
 فرع بلح فقسا نينوطنا ينعأ ةناقلح ليكأ نأ ريغ*٠ ادحاو امونقاو نيتعببط

 5 هريغ عم © ١8 ةنس كلملا ناينطسي هافنف ٍينوديقلخلا عمجا ميلعت هتموأقع

 هيعثوا فقسا سرطب و جبنم فقسا نشكل مهرهشاو نييئسفودملا ةفقاسالا
 نا كل ا ل للركاب ناقل كونو ةفذقللا :ففتسا نطنطسقو

 0 م ون فقالا موتو انما فقس اًراَمو

 ايروس دالاس يف انتا نيت نينقرفلا ىلا نيتنقتم بلح ويرعسف ثبلو
 ممجلا ميلعتل ةعباتلا ينو ةكللا يدا لئفاتلا زرقا دم نييوتلا نيمآغت

 امهم لكل ناكو ٠ حيسملا يفةدحاولا ةعيبطلاب ةلئاقلا شو ةيبوقعيلاو ينوديقلخلا

 : 07 111 كاان ون اظلك نوي ارامل ## كلف قوم وظخ ةنفاساو :قئأك

 11700 يعلكلااعنلا تنزف 9 ووو غال ابار
 كري رطبلا دهع ذنم نيييوقعيلا نايرسلا باح ةفقاسا ءامسا لوطملا خي راتلا

 ةفعنإتلا ةيتلاوخلاىلا ينعا همايا ىلا « م107-ا1+» سفايرق

 1 دان دعت هيكل ةقزذلا اة ازم كلمن ةنئالخ ىفا كسل 7910 ةننو

 ةقرغلا تنعذا مت نيقيرفلا نيب ماصخلا لاطو ةيتلثونملا ةلالضلا ىلا تزاحنا

 «؟» نيبكللل ةيتلثونملا

 ناكر املا ضعنر افلا دقو ركل ةطديكلاة رلع (نيئوتسسلم نوبكلملا ناكو

 م. ص ٠ دإج نايكل هفل'ومل يحيسملا قرشلا يف نيبكلملا ةفقاسالا ءامسا عجار ١
 ند عسانلا سأرلا ةرشع ةيداحلا ةلاقملا يف ريبكلا ليئاخيم رات نع 5

 0 ا



3/ 

 يو ( )١ ريكلا عماجلاب فورعملا ير غلا عماجلا هاجت ناك ايعووم نا » ٠ هلوقب

 ليقىتح ىراصنلا دنع ةءلشعم تناكو نيطنطسقوما هناليه اهتنتا يتلا ةسيكلا

 كرم ىراصتلا ءاساورل ةلغب اذكو اذك دحالا موي اهياب ىلع فقي ناك هنا
 « (؟) نيفرصتم او با ءكلا

 سسفئو سحت تناك ىركلا ةسكلا هذهنا ؟ ذي ريكلا ليئاخيمنا ربغ

 سدسات نا ىنعمب ناعفتت نيتياورلا لعلو ٠ هالعا هنع لوقملا فقسالا قاقا ىلا

 تحت ةسينكلا هذه ثناكو ٠ قاقا اهلكاوا اهعسو مث هناليه يعسب ناك ةسينكلا

 ابنع دروذ نيبب ومعْلا ةقرف اما ٠ فقسألا هيالق اهنناجيو « 1 ةدلاو » 'ناونع

 سويطانغا رام ةمالعلا اكري رظب ةطبغ 11١4 ةنمس هرشنب مث ينايرس خيرات يف

 ٠ مهغقسا ةبالق اهبناجيو بوقعي رام مساب ىهسأ تناك مهتسينك نا يناثلا مارفا
 ةئف رشع يداحلا ىررقلا لئاوأ يف باحي دجو نيتروكذملا نيتقرفلا ادع امو

 فقسا نود دبعم كلذك ال ناك ةيروطسن

 نع ةعاسلا 0 ذملا ةناي سلا 2ك ركل يف دروأم رايخالا مث نمو

 نيلسوغ لبقا 1 ةيحيسم ١١؟١ ةنس يف » هبي رعتام ثالثلا قرفلا ” قانك-

 نيذإلانيعماجلا برخ أو بلح يبرغنشوج لبجيف ”الوا لح بلح ةنيدم رصاحي
 اهينارطم بلح ماح ندحلا وبا ىىدتسا برولا تدمحخ نادعبو ٠0٠0 هيف

 يك نايلا يدنفإ فسوب عبطلاب ”'هرشن يذلا هنحشلا نبا خيرات يفدرو ١
 ىمظعلا ةسيدكلا اًناتسب مظعالا اهدجسم عضوم ناكو 7١ ص عسانلا بابلا يف ينايرسلا
 نيطنطسق ما هناليه ىلا ةب وسنميثو ٠ مورلا مايا 2

 م" ص رشاعلا بأبلا "
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 نأبفصا »١«  0نوضمما كنت ورز فو ' قرتشلا ل نو

 ديدش دا اهطضا رثا لع سراف يف ٠ ناكو يلمركلا زئارب سواثميطسوادت فلخو
  0يلمركلا سدزنرب هفلخو دادغب يف رقتساو لباب فقساى 0 هنا ريغهفلاسل

 داع الو نييلمركلا نابهرلا نم رفنب دادغب ىلا هجوتو 4+1 ةنس ينيرابلا

 اةنيال اغتسا ىلا يسركلا مهل ماقا سراف دالب ىلا نمالا

 ناينا تنام اني نار لاوقلف ةسيطوبصتل تالالسلا زانخا ىلإ |نالادعتلو

 هل مم و بألا يفهحاج:|نيملسملاىدل ىتح يد يفا زاوعا لا يث 6ك

 ةبقاعيلاو ةرطاسنلا سان يف فارتعالا عاتساو ظعولاب ٠ امل هنا هنع ىوريو

 دعب و اهذ>ا ىباف شرغ ةيام هيلا يدها ليقُب ضرم نم ىلاولا قيقش ىفش

 ةنيدملا ىلا ةلجدلا هايم اهيف يرجت ينلا ءاملا ةانق حيلصت يف اهفرصو اهلبق ماحلالا

 نامالا ىلا سانلا اءاعدتسال ةماتآ ةيرح لانو هدهز تيص عاذو انحوي هاج ربكف

 امهتبقاعي ونيدرامو ركب رايد ةرطاسن نم زنك ودب ىلع لبتفاو هيلا سانلا لام

 فوخ يف نيدرامو ايكيا ف نوكلذكتلا نايرسلا كو“ كبلئاكلا نامالا

 ةبقاعيلا كري رطب نم لصتم
 ىلالاخنإر رهو يدي إلا يلوي ميلرطم مم كاتكتف ةرطاسنلا اما

 لوالا فسرب مما اكريرطب ٠ فرامالا يف اوتبثي نا دماب هبعش ىلع ناهف

 ةرطاسنلا كري رطب يشوقلالا ايليا ةمواقم نم هوقل ام عم ىيلثاكلا ٠ مهتعبت مث

 ةبقاعيلا ضعب اضيا مهلا ىمتناو نامزلا يدان مم ةيقبلا



 كه

 بلك

 »١« لاح ةئيدم ىف

 نيمضنملا لع ةسائرلا اولوث نيذلا نويكاطنالا نايرسلا ةكراطب ناكل

 رشع مياسلا نررقلا طساوا يف ةينامورلا ةعيبلا ىلا نييتسفونملا نايرسلا نم
 ةزجوم ةذبنب مهنع مالكلا ردصن نرا انيأر بلح ةنيدم يف مثرّم اوامج دق

 : لوقنف ةروك ذا ةنيدملا يف ةينارصنلا خي راوت ىلع يوطنت

 هور - بلح ةنيدم ىلع اوقلطا اي روس دالب عنو ودقملا ىلوتءا ال

 اوظفاح يلاهالا ترا ريغ ٠ يقارث دالب يف ةينانويلا ندملا ىدحا مسأب ءادتقا

 ينثالا لس را دحاناععسنا ةميدقلا راث الا يف ءاج امو ٠ ميدقلا يلصالا ا ُط

 ني رسنقو جبنمو با> يف ةيليحنالا ةراشلاب ىدان رويغلا ناععم يعسملا رشع

 عبسلاندملا ةمدقم يف باح يسرك ناكو.*« نئروقو همغذو.نيرافوتط او

 يمركلاب يتيلوب ورتم يسرك طسوت نود سار ةفقعتم اهيسارك تناك ىلا

 لو جو نوطولب و هرصانخو هيقولسو ةلبجو نيرسنقو بلح يشو يا اطنالا
 ةسينكلا ةيقب مويلا ىتح عبارلا نرقلا نم تلسيلا ةميدقلا راثالا ةامجنمو

 يسرك اواو نيذلا ةفقاسالا رهشاو ٠ ةيتولحلا عماج نمش مويلا دهاشت ىتلا

 زي راتلا 804 ةئس يكاطنالا يبمركلا ىلا لقت يذلا سويئاطسوا ناك بلح
 عمجملاو ؟1 ةنس لوالا ينيطنطسقلا عمجلا رضح يذلا قاقا مهنمو ٠ يبيسملا

 ةعوبطملاو ةطوطخلا ب ةكلا نم اهيفةدروملا لوقنلا ميمجح جرختسا يذلا وهويفاثلامارفا سويطانغا



 انا
 د مل ات اال | ممسسسلا سس 2 مس حما عا با 2 ل سس خصل مخ مصخ لس سس

 متدهع برقأ ةصاخ (1) ناعذالا ىلا مثريغ نم برقا ةبقاعيلا نايرسلا ناك

 عاما كد ملا دا ارا لمار 0 17 ا 1[ ءاذتحا

 ىل ايل الرازق دأب مهميلعت يف نوبغارلا ناكو مهريغ لبق مهتلاتساب نولسرملا
 سادقلا عاتسال ةنراوملا لك ال الوطو مل م لل ةراتو ةرات مطزانم

 ىلا مثريغون أنبل ىلا مهم ةباجو مهضعب س اش نياسرأاب يو اماط دقلو ا

 امل نكي ل ةيكيلثاك ةعاجج كاذ ذا نايربسلا نم تذلأت هنا ىراصقلاو ٠ هيمور

 هركذ يالا ناجيخا سواردنا ىلوملا مه ضيق ىتح اهسأري يحور سيئر

 نييشومحلا نابهرلا نم ةّئف نماثلا سنابرا 7 كيمزا 110 ةئيبو

 مر 0 اللا اللا كييرتاانكو اميز للطالب ىلا

 سيئر نرابنا تناس اتسلاب انحوي بالا دنع اولحو بلح ىلا اولصوف نيلجار

 لعجو ركب د ايد ىلا نيلسرملا ءالود قفارف ًادج ارويغ ناكو ( (؟) نييشوبكلا

 لصف يلا اهالا نوببطي اوذخاو مسلي ر 0 لصوملا ىلا اوهتنا م 6 ممم ةسمح اهيف

 0 رايدو دادغبو ' زيروت يف ؛ اولعف م مويف سانا نا و فشلا كيايتكلا

 0 انا كلا اند عقل مويحاو نوملسملا ىتح سانلا مهلا لاف

 (؟) ١ دادضالا مع نوبديو كاد ريغو 7 ( سو زر أ مهلا نودي 1

 نسرارب راو © لك < هك ع ةيطلل ا راث الا وو نع تاكي.لصنتلا :ةامحأ با
 53 دعب 1 ف 56 ص

 55و 1506 ةنسأ ١7 ةارص قرشملا » نآينأ تناس رسولس يردابلا اخا هنظن *

 سراب ىلا ,ةيصوت باتك لسرملا اذه نم ذخا هنا هتحايس باتك يف نو سايلا يروحلا
 ريمالا هيخا نبا ىلا

 !/دع ٠١5 ص ةيطحلا راثآلا *



 ار

 نوظعي اوناكو نيفندم مثودجو لقط نيسمتح نم رثكا اوذمع بطلا ةجحيو

 ةرطاسنلاو ةبقاعيلا ءاسر معسل ممالك مقوو نييحيسملا نوديشرت و

 نا لا لب ه ىلع ل اياد كلذ )١( متاوث :أ العم هول ءاو ٠ مبستاك يف اوظعبل

 سوقط نوقفاوي اوناك نيلسرملا فنرا نيبتي كلذ نمو ٠ ةدلبلا كلت ف ميهلا

 هدئاوعو ينيتاللا سقطلا ىلا مثوليمتسي لو مدئاوعو نيبقرشلا

 يف رخالاو ةرطاسنلا ةعبب يف دحاولا دايعالاو داح الا مايا نوزركي اوناكف

 ىلع نوظفاحيو توببلا يف سانلا نودشري تبسلا مايا يف اوناكو ٠ ةبقاعيلا ةعبب

 (؟)ريبكلاءوصلا يف كمسلا لكأ نعنوعنتتي اوناك مهنا ىتح ىهتاعاطقو مهءاوصا
 ةحرابم ىلع مهلمح ام نيقاشملا كئاوا ءاسءور نم اوفداصنامز دعب مهنا ريغ

 تاقشم اولمتحاو ١737 ةنئس سدقملا ممجلا رماب اهيلا اوداع 6 لصوملا

 نابشل جا نم نيباش ءادتها كاذ ذا مهتارم نمو ٠ (*) مثرما ا

 (2*17)4 ةنسمهدي ىلع ةكلثككا لبق ليلجلا دبع مدحا مسا مثاك ذاو ةبقاعبل
 امههدكذب 6 |" 01/ ةنس وحن ريح نب ىِ را دنع سامشلا نبا قوما ىناثلاو

 هداحتاو شوقلاةيرق يف ميقملا ةرطاسنلا كرب 07 دم
 :٠ مهحصنل نعذي لف ينامورل يسركلا عم

 لع اينيتال مسا ىلمركلا بهارلا سوادت ماقا يلوسرلا يمر كلا نا مث | ؛

 ةئيه ةعاق لصولاب ةرما طلا ةعيب يفرش يفو ١؟دع 5١١ ص ةيطحلا راثآلا ١

 نيلوالا نيلسرلل ةسيتك تناك اهنا دلبلا خوش يوري ينيئال بياص
 يل

 ادع ه١” ص ةيطخلا راثآلا *
 84 دع "537 ص ةيطخلا راثآلا
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 ناتسنك نمراللف ّ يوم دحاو لخدمو دحاو لانو أبعينأطو ةدحاو ةعشب ُْف

 ىلع ةسينك مورالو ' ءارذعلا مسا ىلع ةيناثلاو أديهش نيعبرالا مسأ ىلع اهادحا

 نايرسلا ةسينك اما يبنلا سايلا رام مسا لع ةدحاو ةنراوإلو ٠ الوقت رام مسا
 ميقي اهيفو اهاوس نم مسواو لمجا اهتيفلا دقو ةدرفنف ةديسلا انئ- ةماعلا اهيممسلو

 ليساب بالا ندل نم ةرصبلا نم ةلاسر يعم هلو )١( اياده سرطب مهكر يرطب
 هتيفلا هيلع *ةاخد امل :امانلش هأبا هغلبال داركيلملا بالاهينءدوا مالكو ىلاغتربلا

 يناراهت هلئاضف لعو اهبتاك ىلع اذثم اهارقف ةلاسرلا هتلوانو اًفيطل ابيدا ًاروقو ايش

 ١١١0 ةنس ىلا هدهع يقرب طخلا في رظرلا ريثك اهدم ا ينايرسليجنا يباتن
 لا نيم ءاذتشات اهنلع وعفا موف صربق ةريزج نم كارنالا همدخ دق نآك
 هلآ همتاقا ناب تيصوأ - ىذلا: نمالك كريزطبلا معس الو * هب هاتاو ةينيطنطسقلا

 ةلاقأا لع ركو يناموزا ريحلا ةسادق ىلا يمارتحاو ىتايح غأب 5 قنباجا

 (؟) هدنع نم يحورخ دنع

 نرويشوجكلا نابهرلا مث باح يف ةيكيلثاك ةلاسر حتتفا نم لوأو '؟

 رئكمو, نيمشملا 0 ذو :نوعوشنللا م م52 نوئلموللا 5 ل نس

 نايرسأاو نمرالاو مورلا فئاوط عبرا نم مثو( * ) سفن فلا نوعب را ايف

 أم لفا ةنراوملا نأ ريغ 1 لاح ْف نؤيكتشإ اونآك مرثكا هكر ةنراوملاو

 ه86 صا ةيقرشلا ةبتكلاو ١1٠1 دومع ؟ ءزج نايكل ١

 ؟ دع "48 صو وه ددع*88 ص ةيطحلاراث الا "؟

 ردك سانا ةليرتقي "نط ©4681 صو” دع مو نع طا راألا 0

 < دغ 984 صا سسفن:بفلا نورت )[هنركلا
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 كيلثك ممنكل ةلياع ىتئام وحن اوناكو

 كستأو دمللا ةغل مماهجل ةمج بعاصم مثرما لوا نولسرملا كئاوا ىفالو

 مرحلا مثراهشا لب نيلس را نم مهروفنو مهيهاذمو مهد هب عيشلاكلت ءاسر

 ةيفخ نوبهذي اوناك لب اولشفي مل نياسرملا نكلو ٠ مهلا اوقلا اذا مثاياعر ىلع

 ٠ ةدابعو ىوقل يوذ اوناكو مداشر ال بيلاسالا ذاختا يف نوننفتيو توييبلا ىلا

 طظمي و يومعلا ءانفلا وهو ةئراوملا ةسينك باب دنع فقتي ناك .لشرملا نإ لبق
 سانلا ناكو (1) جراخ نم يورألاو ينمرالاو لخاد كرم ٍثوراملا هعمسف

 مهفوخل كلذ نوفخي اوناكو مهميلاعتو نيلسرملا كلوا نم نيبحعتم

  نورشعو ةسمخ مهعبتف دادغب يف ةلاسر نورشوبكلا حتف 1180 ةادسو

 نيذلا نابهرلاو ٠ ةرطاسنلانمنرنام وا نوعبسو ةبقاعيلا ناي رسسلا نم اتيبنوثالث وا
 (؟) اصخش ني رشعو نيكاهو أسق رشع ينثاوا ةردع اواح موت

 ةسينكلا ىلا اووضنا دادغب ةبقاعي نا نييشوبكلا نيلملا راَثآ يف دروو
 نييشوبكلا سيئر سطسوي يردابلا مهلحو ةلئاع نيعب را اوناكو عرج ةيكيلثاكلأ
 لسرملا كلذ يقب 17 ةنس ايكيلثك مهسيسق ةافورثا لَعو ٠ نيروكذلا

 (*) ةككتكلا ىلا اوزاحناو ةرطاسنلا مهعبتو نهسوسإ

 ريغ نايبصال يجيسملا ميلعتلا حرش يف نو دجي نللحفيس نولدسزملا ناكو

 املو ٠ نابشلل ةيرقث تايوخا اوفلاو ٠ اهنوفداصي اوناك يتلا بعاصملاب نيلابم
 ١ مسلم يمول هنج ييووم . مجلو و جيس يعمم مب ع يجو حش ل امج د جوجل ممل يع اممم يوم 1 ا ل ا ا سا اج ممم سول 7س يس

 "98و 588 ص ةيطحخلاراثالا ١

 هو” دع 45٠ ةيطحلا راثالا ؟
 ١48 ص قرشلا يف ةيكيلئاكلا انرف *



 ١م

 ماسوب هيلع معن 7 أو ملوسرأا رم طقأأ ع 0 سم ىت>ار 0 اجاولا ابالا 'يتساؤ

 ١ ةلعهدلا لما
 دو( يس

 عبارلا لصعلا
 بالحو - ةرصبلا يف مث - سراف دالب نم اءدب قرشلا يف تالاسر حاتتفا يف ١١

 نيلصرلا نم بلح, يف نيتطوئنملا لوا 1؟ يئامورلا جئاسلا ربخ
 ىلا نيّيشوبك نابهر مودق ؟ أباها عم مهلخادت

 ةبقاعيلاو ةرطاسنلا عم مه دادل ش

 ينوسر بان مساب ايننال فقسأ بصن !؟

 تناس انح وي حاجن -- نابفصا يف
 ءاددها -- ركب رايد يف ناينا

 ينادلكلا لوالا فسوي

 دالب ىلامودقلاب جنرفالانابدرلا م تنأث دقو رشع عبأ ؛ءاسلا نرقلا لخدو ١١

 00 ةينامورلا ةعيللا ىلا مائضنالا ىلع نيبقرشلا نيىيشملا اوننعل قرشملا

 دالب ىلا دنهلا دالب نم عباسلا نيتللا ابايلا رمأب اولقتا نودطسعوأالا نا.هرلا

 ٠ جنرفالا راجتأ اميلا ددرتب ناكو ١5157 ةنسنابغصا ةنيدم يف الو اولحوسرأؤف

 (*) ينابسألا ربسورب بالا مهيلع مدقملاو نويلمركلا م5 َنوُيشْوكلا موعبنو

 ظوفحم وهو سماخلا ساطسسكا ابابلا ىلاليباه درنوال هءدق يذلا ريرقتلا نع ١
 "© دومح ١ ءزج نابكلل ىحيسملا قرشلاو - / ةقودنص " ةنازخ ناكراولا تال ْق

 ا للا 1 هيك | درع را زبخا دق ورتوال ناكو ]41و
 آل 1 2| كدو ديئانر كريرطلا ادهام افقسأ نيرشعو

 20+ 6 طلخا را الا - + 24 / نم ةل ل؟
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 بالا مس ر 07-59 ةرصنا ةنيدم ىلا ن ويلمركلا ءاجس 117 هيلو

 نايرسلا كري رطب هباده سرطب راز بلحي هزايتجا دنعو ىلاغتربلا سويليساب

 ةرصبلا غلبأل وةيكيلثاكلاةعيبلا ىلاهتلاّمسا ىف دجو«1789 -1704 ةنس»ةبقاعيلا

 هصلاو نيرعسملا اهيحاونو ةرصبلا يف دشري ناكو ٠ ناشلا كلذ يف هبناكي راص

 )١( ناذمعملا انحوي رام ةذمالت مهنا نوعءادي نيذلا مو

 ةائاع ىتئام باذتجا نمنابغصا ىف اوناك نيذلا نولسرملا نكت 15717 ةنسو

 (؟ ةكيلثالا ةما نضح ىلا تابجلا كلت يف نييتسفونملا نمرالاو نايرسلا نم

 مافن نيدس.ع روط نم نأك ني روت ذملا .نيتسفوتملا ناي بسلا لصا نا ليقو

 سراف دالب ىلا (*) كتلرومت ناطلسلا

 زاريشوزي روت اودصقو ءابطا مساب دالبلا كات نوروا دلل نوار فاظي

 رسم اوحنمو اهيذ نينطوتسملا ةبقاعيلا نمرالا نم ةعامج 2 وَقْلا نامالل ا اويستكاو

 تثوملا ُُط نيفندم اوناك نيم ريغ نم نيدواوم لافطال ذامعلا

 تاكو يلع ةعدم كنان رقأالا نواسرلا ارلغعلا ىلا ندلا ضخل نو
 نويلاطيا راجت اهف ناكو اهرجتم ةعسل ةصاخ ةينائملا ةكلمملا ندم رهشا نم

 ةنمس يلافال يد سراب ينامورلا حئاسلا اهنع بتك دقو ٠ نويسنرفو ةقدانبو
 روس جراغ هكعمب 0 اذأف ىلحي نبيسملا ع برر )غ2 «فااعاإ كا ثا ا وى 2 ٠ ٠

 ةرواجتم عبرا يو اهنم ةيبرق يرق مهسئانكو ٠ اهئادعتسال ةديدجلا احل لبق ةئيدملا

 ناحل ور موت وإ ماسلا را

 <24 + نف ةيططا زاك الإ بنا

 اذه انباتك نم * ددععجار ٠نارفعزلا ريد يف ظوفحما ةبقاعيلا ةكراطبلا رابخا ٠
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 بسك دصاقلا اذه عم ناكو ٠ اهربغو نايرسلا ةفئاط ةأطاصم ءارو ايعس

 كاذب ةمعا لف كوفر طلال هاش دواد ديأت كصو 1 ر عردو

 نب رف اجاوخلا احب هليكو ىلا [هوضخو هريغو هبخا نبا ىلا ابتك هجوو

 عرفي و ةصرغلا هذه مادعي فرا هيصوي نيبيملا يذب فورعملا ميرف رودهلم

 زي زع بلح ىراصن نيب اهبجو اذه رفس اجاوملا ناك و ٠ قافتالا مامتا يف هدهج

 دواد كري رطبلا لبق نم دفو لبقا : اهرلا ىلا دصاقلا جتنا || مث. ماكحلا ىدل

 د.هاو اهرلا نيب تارفلا ءيطاش ىلع يذلا ياحبا رام ريد ىلا هوذخاف هئاقل ىلا

 اللدصاقلا عم ضوافتو كانه تئانلا اموت ناريطملا رضك عاج الل نبع ثيح

 مهبهذم دلت يكل ثمدق كنا بعشلا نب عاذ دقل : لاقف٠ مايا ةثالث ةدم

 خخ كريرطبلا عنتما اذحلو ٠ ماكحلا ىلا كمودق ربخ ماب و مسيل مرتو

 ناف همعساب قافتالا دييات "يلا ضوف دقو هئيحب يغش ثدحم الل روضمحلا
 متخو لانيدركلاو ابايلا املسرا ىتلا يدكلا هياع ضرع من يدي هلك هريبدت

 نييناطعلا يزب ولوهسفن كري رطبلاهجاوي نا دصاقلا دهتجافهتاأك ول انايب كري رطبلا

 يف مولعلا كوري نابل ةسالز للاخت لإ هلق تانيو النا اءاغاقم ةمواغل

 الفقي [ناقاقنباي للاب ميت ٍىل 1 1 قائلملاراسساب ةيصاشخلا/ةلمونمملا

 ةروصاهاراف .ةلأسملا :ىف هحتافي نا مزتلا ةعئامعواةعفاذم. بئانلا نم دنداقلا دجتو
 ةاامالا ادع ةلفزإ ةجؤرشملا_هيقن ناك ينامورلا يسركلا عوضخلا و نامالا

 . سروهسويد ض ةروينوديقاخلا ممجملا لول ىلا اضول كل ١ اهيلع مقوو القت

 هفطاللف ٠ | انه لب لاق و أيبلع قفا وو ةهمعت املق فم أابحعتم فقوت

 ىنصا هناو اخيطوال امام ناك نير وفود نأ لع ةغماد تانيب هل درواو دصاقلا
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 هي>و لق ترآ ىذلا افوثار ارواب كوشلساو هنري رح ف هأ اكيرش كاذب

 هيمور ىلا

 'هدي او ةمعن هيلع قفاو يذلا ديدجلا ميوقتلا باسح لوبق هيلع ضرع 5

 اح ىلا دصاقلا فرصني نا :ارا هنكل ٠ داقتعالا لئاسمل نعذاف ٠ ابابلا

 مدقاماذا , هأ لاق 3: هأوبق ُُط اعيشف م بعشلا لي وعت يف وه ل عج نا دعوو

 بئانلا "رقاق ديدجلا ب اسحلا| انها اأو ٠ "ا انا 5 ةيضراقتو هللا هلق : باح كوب 04 رطبلا

 5 ناقل فئارطلا ةيش نود ن نالا هذوأر ,حأ 00 لاق هكل هنمع

 ةباسل مهيلع ةيناؤعلا ةلودلا

 حلصلا عنمي نرا د'صق تاللعتلا قلتم بئانلا نا دصاقلا ىأ رايق

 2 تاقالعلا لاصيا 2 رقد احا ا طسوتب 1 تح باح لأ داع 3

 لمح هي ادهج دصاقلا 'لأي ملو ٠ اضيا اموت نارطملا اهعنفف ٠ دواد كريرظبلا

 ديدجلا كري رطبلاب طانم.بقافتا نا هوباجاف ٠ همعنل مثدعو زاجنا لع ةفقاسالا

 فنا نم ةريفلاو مدخلا نم هلذب ام لك مم نكمتي دساقلا اذه نا ةامجلا لغو

 نامالا اوقنتعاف ٠ براقالا نم هعابتاو رفس اجاوخلا ريغ 0 هيلا لستم

 كلذ ُُط مولي / هنأ رس مع ودك د و نامالا روتسدىلع ١ اوعفوو سدا

 ( ١)همعنولانيد ااو ابابلا ىلا مثرب رقن ١5857 ةنسيف اولسراو' يملا مالا ل

 رفس ناميا ةروص اهيف قاروا عبرا ١ 14 ددع ةيناكتاولا تالجسلا ةنازخ يف 3١
 ةلاسرو٠ لاني دركلا ىلا ةيناثلاو ايابلا ىلا :ةدحاولا امو مع ناي رسلا مساب ناتلاسرو روصنم نبا

 اك نه 5 عد 3 رح ةيقرم كلا ةئكملا ٠ درنوال 0557 دواد هك ىطللا
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 ريحة دحية لني عقلتطو ) كلف اةمملت "رم ةف ,«.هل الخ اك ني: رطب هباختنا/ لع نواعم

 هتفئاطب أف مجشتي 5 اكااطن انك رطب ديدجلا ىختملا ديوي نا لَ مظعالا

 بوغرملا حلصلا ىلا
 ونابلا انساب انحوي هل لاقي ايعوسي ًانهاك ذفنا دق ىلوسرلا ىمركلا ناكو

 ةمعن سلطت ةيبك ٠ ١58١.ةنس و:5١ا/4 ةنس .ةنراوملا :قايرتللانهلا ةلاسرب

 انوا اضن ةقازإملا (نايارتملا .نوذرشب متي نا بالا اذه يلوسرلا يس را

 ادن ناك لب مهنهذم مبكسم ةدشل هيعاسم مجت لذ ٠ هاش دواد كريرطبلا
 هناب اجتحم ةباصصا رذعي :راكهنال ٠ هسفن «هعن اياون قدص يف كشي لسرملا

 قثي ملف ٠ (1) حلصال اونعذاو هولبقل نهاكلا ضوع افقسا مهيلا ىلسرملا ناكو
 ىلا مالق ىتح هتبلط رركي لاز امو متغاف هديغاومل اوثرتك ١الو ه..الكب ةلداركلا

 ىلع لدت و هرابخا نرم ةح اهنمض ةرابعلا ةبهسم ةيلاطيا ةضي رعابابلا

 اسفل وبلا قب ىلو نايا رسلا ةقئاط:نابل كرصو هقثلاو غراتلا لع يف هعاب لوط
 ءاواكيا اوبل ف ءانغ ةؤاديدب هيبتا يقلل هةيكاطنا مساب 500

 ازا دكزاو, ةقاش:اياعتا تنسق همه: <كزيارظطملا انا.ىنا؛ سدقالا» بالا اهيا
 يسرك ا رتحال مهئيهاو يبعش ب ذتجا يكل ناي ثرطاخو ماع رشع ثا ةدم

 ع ووفح متي وأب وط دياوت نا طرشب كاذ ىلع ٍنوقفاوف هتعاطو سدكمملا

 000 12 د و ل كا 2 هرم سك طوال كوسا

 اذه يف بعشلا لفح ص هتضرحو قل يخا نبا خرشاوف اثيعييبلاعتا بهذت

 ركماف ٠ يومغ تددجم يإلكب و ىب قثوي / الو ايه ىلا تِّحو : دادعتسالا

 -واكللا طاير نوطنا بالل ةيظحلا راثآلا نع (1)



 و ١

 مماجملا نيناوق بجومب ةيكاطنالا ةيكري رطبلا مسا نا ىبوطلا ليزجلا بالا اهيا

 ةينيطناطسقلا مهتيكري رطب نا مم مورلا ناك اذاف» طقف ناي رسلاب صتخي ةميدقلا

 يل ينامورلا ىم كل مدقتلاب اوعداو اورسج ةريغصو ةثيدح

 كل قح 5 : قح ريغب اضيا ىيلشروالاو يردكسالاو يكاطنالا مساب
 5 1 مكقرعا نرا ةجاح الو ٠ كرير طبلا انيسرك ىلا ةيعسللا هذه ديعي نا

 نعاودتراو ىلما باخ ادع نيناوقلاب كسلا وديدش مهنا نبعش

 ديدجلا يختنلا اوديوت نا كلأس اهيلعو ١ اشبع مهل ةلوذبملا يباعتا بهذت : مهمزع

 مسالا اذه نال“ ةيبوقعيلا تعن اهيلا اونيضت نا نود ةكاطنالا ةكر رطبلا يف

 ٠ بوعشلا نم ريغي ناي رسلا معي ناك دقو اناودع اهيلا مورلا ةفاضا عينش

 000 ا ه1 ةنس ثا نورت ام اوربدف

 مالا قرمثلا دالب ىلا همعن ةدوع نم لما ال نا نايرسلا ىأر ذاو اذه

 ن.رارطملا اوماقاو ( ؟ ) كري رظب هاش دواد اوبصنو 158+ ةنس ةفقاسالا

 ف يف لوسرلا يسركلا ىدا اعاس لاز امث همعن اماو-٠ هنع 1 ان هقيقش اموت

 مظعالا ريجلا هابل ىتح يفاموزا يمركلا ةعاط ىلا ه:ةئاط وعدي دصاق ل 1

 ةعبب لاثيدر؟ سوينوطلا هبئاث باتكب اعوفشماباتك دواد:كري رطنلا:ىلا لسؤألو
 ةيب رعلابملكتلا نسحي ًادصاق ةنسلا كلت يف قرشلا دالب ىلا دفوا مث ٠ اني روسةسيدقلا

 دارم ناطلسلا نم نامرفب امهبكاونيبهار عم روص فقساليياه درنوثل هل لاقي

 . ةريشملا ةاؤلو رئاسو ميلش روا سئانك دقتفي نا هل صخري هيف ثلاثلا ناخ .

 »١« دع “ ةقودعص ا/ ةنازخ ةيناكتاولا تالحسلا نع ٠٠

 باح ةيالقب ةكراطبلا ءامما لودج يف ةئسلا خيرات اذك «؟»



70 

 ناب ةيلودو اباصو لع كاتاوحا مويلا :نضرحنا نا بجو رهادلا تاراقتل تعطقتا

 يتلا ةعماجلا ةعيبلا ينو ةدحاو حيسملا ةسورعو دحاو نامالا نا لمت كناف ديدج

 آنا ةينامورلا ةعيبلا اهمدقتنو اهسأرتل

 )1١( ابعي ربح ةغئاثلا ةئسلا و 6١؟ ةئس ناري زح ؟* ةيمور يف ىطعا

 يف مقو ةياردو الغ هيدا الاسكور زناتة ضف هففنا كري ارلطنلا ناك الو“ م

 « ديما هرقامل لاي ناكو » دما ىف هتقث لها تع خا ان مالك هبلق

 مث :ينامورلايسركلا عمدتلم داحتا بوجوب مل حرصيو ايباد دما يا

 0000 ماقاو ٠ هل حمست ةنطفلا تناك ام ردق لَ هيلعتلا كلذعرب ذخا

 هاصواو هنع ابئان هقيقش نيطنطسق جاحلا نبا « اقباس ندعم فقساوهو» هاش

 فنامالاب داقتعالا لوبقل بعشلا ىبي و هأياون زاجنا يف (؟) يعسلا لصاوي نا

 ةحح هيلع اوكسماف نيلسملا ءالع ضعب هثحابنا نوضفلا كلت يف ثدحو ٠ ىيلثاكلا

 ةيرورلا ةياشولا هنلع تحف ةكحملا يف فقوا مث دلجو سيلا يف جزف ٠ رفكلا

 يلاولا اما ٠ ىبأف ب يك مالسالاب نلعي نا مثدحا هيلع ضرعف ٠ لتقلاب هيلعيمقف

 هتمامع عر ةكلمتلاكللت نم هذقني يكلو ٠ بطلاب هعاضت لجا نم هممنل احم ناكف
 يتبوأ ؟)هنعا ونكف لسأ هنا اه كوع ةلهوادلاتت قبو ةلمااهمؤوا هز نع

 ١ يي مقل ين ميخر توصب هلال ير انام اله فة

 سوة! [ناه لسنا هَ كفحشل او هنعوب يوعلا نيه نينا الؤو»“ هيلا قوشصت
 م سس سسسلا

 "ا دع ٠515 ةنس سردار نع ه دومحخ "؟ 00 يا 00-0

 172010 تطال قامطعلا ضوملاب قانك 9

 ينابلود ليئاربج سقلل ةكراطبلا رتفد يف همسا لع قاعملا حرشلا (9)
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 نعرف + هّثاب ماما ”رقأو !* سوي روذي رغانألا ىلا الو (1) 16 ةسشقلوو

 ن5 0 ىيلنملا نامالاب رهاجو 56 ةبوت باتف ةبوتلا َُط هدعاسو ابانلا 4ب

 ىلا اباسراو الشم هروص 0 :٠ ه5 ىدح ءارذءأ|ةروص مادق كانه 9

 ؟) ميركلا بيلصلا دوع ةريخذ نم ءزد عم دما

 عمتجا دقنأك و ةئسأا مايا 0 ميوعتب دموي ةافشتم ابالا اذه ناكو

 2 2 م 5 5

 اريثد ابالا دعاسو اضيا ةمعن مهلا مضناف ٠ ةمهملا ةولصملا كلت ءاضقل ءالعلا هيلا

 (*) يلطأاو تايضايرلاب اًلاع ناك هنال

 "نبا روتادبع سامشلاو ىسدوم نارطملا امهوهي وذ نك نانا هكمعل دا 56

 رونلادبع لعل ةيلاطيالا ةخالا انقثا ىتح انامز هيمو ر يف اماقاف ايليا ناي رفملات حا

 يفق مساراو و ىلا عجر مث ةيقرشأ تاغلل ًاسسق مث راو هناعو ىلا مر ثقوب ا) ل

 ةليمججا اهرظان بجتأ دق ةيمور يف لصح ذنم همعن كري رطبلا ثراكو

 دواد ىلا بكف ةسادقلا لئاسوو مولعلاب اهئادزاو ةزنامورلا ةسينكلا ماظتناو

 حيسملا ةسياك< 2 ةينامورلا ةسنكلا نا 55 كاد لك مل امنع هريغوهأش

 ايداو اند ماجن 0 ايرسلا هناا | نعصإ ىذلا اغاصو 2 مهبغرو ةفقيقحلا

 هروص هان 0 لسراف مقو نسحأ 00 بولق ُْف هةمش لكل ناكو

 ةمقاسالا نرا اضيا هيخا ىلا يتكو (2) ٠١ سوي روغب رغ ابابلا ىلا هناما

 اذه انباتك نم يناشلا ءزدلا نم 12 وكيع عجار )1(

 يفاباود ليئاربج سقلا ةعومم (؟)

 ١15 ةئيصحص ىناكتاولا ىرصملا (:)
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 وقلا دقتعملا يف مديني نا ٠ ديب انلس دق سوفنلا صالخ يف انتبغر ىلع ةمالعو

 كري ونتل مز الك هيف نوقت انم ًاباتك لضافلا ملاعلاو بهارلاىموم سلا كلوسر

 «ءيش لكيف كيلثاكلا نوقفاون هلوبقب ركلأ ىلع هنوابقل ركنا نيلمآ مكئاها ةيوقلو
 منا ناميالا دئاقع ضعب حرشي ينامورلا ربجلا ذخا انهو

 ةبش رايا ؟7 يف نسرطب رام:ةسيتك بناجب ةيمور يف, ىللعأ 1.588 )1(

 هلا را عكا ضيا نينذ وتل دازاملا: سو شقلا ىلع ربذعتاالو
  577ىدل 5 و.افرشلانو اينامرج.ىلا:لقتنا كريررطبلا ةبغزل أقف ةوققشنلا

 داآ ليلتي ليان ”ناكو ةعيلا سوفطلاو ةئايرثسلا هغللا تاالط

 د يدرب انكر ومول سودرفلا ةماعلا |ةانز جشم امرنا كتارا 0
 ةينيت اللا ىلا ةنايرسلا ةغللا ٠ مسوتو اننامرح فارشا دعا 0020 نا الو

 دن لان منامك عبطب يرصيقلا ايرتسوا كلم نم رما لاصحتساب ىعس ةباجنلا هيف

 هنس كلذ ىرجو ديدجلا ١555 ةفي رظ ةيناي رس فورحب انيفيفباتكلا رشن ذا
 عزوو ةفيرشلا ةغللا هذهي عبط باثك لوا وهو همركو كاملا لضْفب كلذو
 ةماع ةدئاف توي : | يعسلا كالذ 0 ديإ < نيقرشلا 3 اناحم

 يفدعملا دواد سويطانغا ةينامورلا ةعيبلا مم اودحتا نيدلاناي رسلا ةلمج ن

 ةظوفحم يغو هناميا ةروص ينامورلا ربجلا مه هناف 0 ةفيلخ

 (؟) ةناكتاولا تالسلا ةناد ىف يف مويلا ىلا

 ةيقرشلا ةيتكملاو 8 دع ؟18 ص ا" ة:ج ررحدزنلل ابابلا لئاسر "لج )١(

 ه5890 صا دز>

 اهنع ثحبلا نم نكمتا مل ينكل اه أرنم ضعب يل دكا اذك (؟)
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 كثلاقلا لصقعلا

 ايايلا باجتك عبارلا سويب يدي نيب ةكاشكلاب ةثبدحلا فقسا رارقا يف

 رادتك سبلست يف هكارتشا-هيمور يف هتكلشثكو همعن كري رطنلا ىلا
 ناجةلاسر-هتفئاط ةكلشكي همعن يعس 4ينايلويلا باسحلا

 ليياه درنوئادصاقلا رفس ٠ يعوسلا اطسناب

 كلذ هحيتنو قرخلا لأ

 ةيمور ىلا خ 191٠ ةئس ينيدرا#لا هللا © كري رطبلا دهع يف

 لسراو عبارلا سويب أبالا همرك اف ٠ اشَق ميشربأ انحوي هل لاقي ىبوقعي فقسا

 اناخا #را» : هصن كيلاو ركذلاب اي رح اليلج اباتك كري رطبلا ىلا. هدب لع

 نيلوسرلا باتعا راز ( روثا يف ) ةثيدحلا فقسا اشق ميهربأ انح ةلياينيشأ

 هانيفلا انيلا رضح الو ٠ ر ااا ا ايزج عروب ( سلوب و سرطب (

 ”هلمحم نا بجاولا نم انيارف كتاوخا حالص انل فصوو ًادج ايل انيد الجر

 اذه ريبدتا قاقحتسا ريغ نع اهاندإقل يتلا ةفيظولا نا ىلع ٠٠٠ كيلا اباتك
 0 داك قناعن نا انرطضت يلزيسرلا ىسركلا

 ٠ برا هانعدوتسا يذلا عيطقلا صالخب ءانتعالافيس | انتكراشم ىلا مثوعدنو

 يملا نا كتاوخلا ىفخي الو اذه ٠ انتبغرك كلذ يف ؟كتبغر نوكتا نا لمَن
 اذبحايف ٠ جاعنلاب ةيانعلا نيينامورلا رابحالا هءافلخ هصخش ينو سرطب داق انبر

 لمت اك تناك اهنا ع ٠اًماد ةينامورلا ةعيبلا عم ةدحتم ةيبوقعبلا ةللا تدجو و

 انفلاس ةيانعب دّمعو يذلا اسنرولف عمج تس داحتالا اذب. تلبس دق كتوخا

 دق لاصولا كلذ قئالع نرا امو (٠ ةنس ١ 16لبق ) هتمهو عبارلا سوبناجوا
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 كدر ل 24 ةئلم يرقعيلا (1) والا سويطانغا كري رطعلا

 يايقرإ ردا تلانإال ىالوبب ىلا .اناتكك هلو .ةيمو ىلا, ىمومترنقلا.هلإ لاقي

 ريجلا هب برو ,+. نئدقملا يسرطبلا يسركلاو ةينامورلا ةعيبال همارتحا نلعا هيف

 12 مشل هنقاساو زنجي هلفباتكي هك ني رطت: ىلا هودر مث هتلداركو مظعالا

 ىيلثاكلا ن 'امالاب قداصلا فارتعالاو قافتالا

 داقم زاجنا لعهعابت ل كم رطبلا ضحي ل دخا هدالب يلا ىموم لصو الو

 0 |١ةعانص خارتخا نعمربخاو ٠ هتفقاساو يفامورلا نيحلا

 ىعسيو ةيمور ىلا منايا ةروصب دوي نا هيلع اوضرعف ١ابروا دالب يف اهلاعتسا

 ةيولرلا ا نيدرام ىموم سقلا رداغذ ةفئاطلل ةعفنم ةنأي رس تيتكي نط

 ٠ ثلاذلا سويلوي هفلخو ايندلا هذه حراب دق ابابا سلوب ناك و ٠ 197 ةنمم

 قكرلنرالا نامالا لاتقا ىلا هدادعتساو هكر رطب مارتحاهةسادق خابف

 0 هيلع ايضرعف ٠ ةب رو رضلا نامالا دءاوقب هل حرصي نا هيلا بلط

 ءرحو* ةينامورلا ةعيبلا ةلدارك رضحمب مظعالا ربلا يدي نيب اهررقو و

 ةنفالملاو ةسدقملا عماحناب مو <”وأو سو روةسويد ةعدب امس ال و عدبلا لك

 ةننز ةاعرلا يعارو ءابالا يبا نم هيا »>: الئاق ىلتسا 5 نيسدقلا ةاعرلاو

 هيسذلا هللاةمعن هدعب نم ثلاثلا كري رطبلا ناكو 1517 ةئس ةبقاعيلا ةيكري رطب يسرك
 |وهال-ا5؟١٠ةبس ٌةارمالا ةءلق نم يذلا هلادبع هئفياخ فلخ يذلاوا 5٠١ ةئس سلج

 قفاوياذهو ٠ بوشعيب ياسا يال أ كيع ممأب نك هم مهؤر ىلا ىدوم باهذ ناب جشنن نأ عاس

 هبعشل ليبسأا دي وو هئس ١١ ود ناطخا دباكو بعت هنأ ٠ يراس م لياقلا هيمعت لوق

 ةينامورلا ةعيبلا عم حلصلا لع هوقفاوي يتح



1 

 يذلا يناما لبةيو لزانتي ناثلاثلا سوياوي توكمللا حيتافم لماحو نييهسملا

 نم اولبقث نا ةلداركلا اهيا ينم بلطاو انكري رطب مساب و يعماب ةعاسلا هتررق

 نع يرخات نع فرطلا اوضغتو يلع هتروص متضرع يذلا اذه يرارقا يتراقح

 ٠ هصخلاو هعلاطا نا ينرما دق ناك يلسرم كري رطبلا نالمويلا ىتح هب راهجالا

 ماعلا ناكاذاف ٠ ةرانملا ىلع جارسلاك ريا هناو قح هنا "يدل ررقث دقفنالا اماو

 سانال ءيضيو سمشاك مطسي نامالا اذه ينعا وهف مالظلا وجيد يف ادكستم

 انعيمج عم يسملا بح نكيلو هنم رثكاوا لقا انايا لبقا الف مث نمو ةبطاق

 (1) « نينا دبالاة أ كنو

 ٠ ايف لاق ةلاسر كري رطلا كلذ ىلا سويلوي ابايلا هجو اذه دعبو 5
 ابايلا ىلا تهحو ةيربحلا ةدسلا ىلا انئاقثرا رثا ىلع كلنا الع ذا دز ان رثس#لقل

 باتكي ينايرسلا يفارلا ىموم بينما اثدلو ؟ كلا دبعسلا انئلاس كلاتلا ونلؤي

 ٠ سدقملا يمركلا اذهلوةينامورل' ةسينكلل كمارتحاو كرابتعا لي زج ترهظا هيف
 عوسإ أانر هسار يذلا ةعيبلا دسج دهاشن نا 1 أنل بيطيو انرسي هنا 98

 انيدسو انك قو« هتفظوب اًماقهئاضعا نف وضع لك ىرتو ادعو اعتلم ميسملا

 هايااتتدهاشم ىدأ انحرف مويلا دادزاو هيلا راشملا بهارلا عم انباوج كيلا

 ه]داقتعا انل دك ١ دقو ىنعملا كلذ كيس ةرابعلا بسم ناث باتكت انيلا"اةئاغ

 انتلمح ةرسه باتكلا كلذ انيفانف ٠ احاضيا كديزن نا انيلا بلطو ىكيلناكلا
 ىلوملا ن ند ري ل وسم انيلق مشب مفب كشاصنو ةب 4ب خلا عاردب انلا قف كنعشو كاوخا نأ ص

 )١( ةئس سوي زام سواردنا همجحرت افيكربل سوورفلا باعك نم ؟67 ص ١651

 ءزج ةيقرشلا ةبتكملاو ١ ه5 ص
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 ناي رسلا كلاذكو ٠ نيتفئاطلانيتاحل ةريزجللا كلت يف رثامويلا دجويال ذا ةنراوملا ىلا

 ةنراوم او راص قينوف يف نيذلاو نيينيتال او راص نيطساف يف اوناك نيذلا ةيقاعيلا

 اودراوت نيذلانيليلقلا الخ ام اهلك رايدلا كلت يف ةيبوقعيلل رثا مويلا دجويال هناف

 (1) يرخا دالب نم ًارخأتم ايلا
 لليل كري وطنا ةظومرب عوشي لزغ امل هنا نيدبع روط بتكيف دروو

 هسا ناراع» عم عوشي لقتتا يحلصلا اند دوعسم هضوع همي( ندا

 مهيديا نيب ررقو نييسيسنرفلا نابهرلا فداصف ميلشروا ىلا مث بلح ىلا انحوي
 ١ ١١8 ةنس ًاموعسم ىضق ُهنا ليقو ةبقاعيلا لع كلذ قشف ٠ كيلئاكلا نامالا
 نم بيرق لبج ىلع رذصلا يف روقنم ةديسلا مسا ىلع ريد يف ماقاف نارطملا عجرو

 هل لبق ىت> أرطق ةراغملا فقس نمهيف رطقي *املاو هيلع  فرشم نارفعزلا ريد

 كا شور يح“ انايز كانه نكسلا.نازاتملا ةرقتبما نع هنا ريغ ٠ بيلغانلا سلا
 (*)اقونشم هتاماف تاهجلا: كلت ريما

 مأنهب قافتالا بح كرح ١5807 ةنس دوقعملا يسنرولفلا عمجما نامز يفو

 ١ 9*1 ةنس ىف لسراف ( *)نارفعزلا ريدب مقل ةبقاعيلا ناي رسلاكري رطب ىلدحلا

 ىلا لقن دق ممحملا كلذ ناكو ) عبارلا سويناجوا ابابلا ىلا اهرلا نارطم هللادبع
 ةسينكلا داقلعا بسح هناجباو هعوضخ ابابلا يدي نيب ررقف ( ةيمورب نارئاللا

 45” ص نوموأ خيرات ىلع دواد فسوب نارطملا ةمالعلا يشاوح )1

 ١1٠١ ىلا 5*١ ةئس نم هتدم (؟5)

 هيلا نارطملا عجر مث درط ذدم روكذملا ريدلا يف عوشي كري رطبلا ىلتخا لب ليق (؟)
 ريد وا نيدرام موا رقم ةكراطب ةثالث كاذ ذا ةبقاعيلا نايرسلا ةفئاطل ناك (؟)

 نيدبع روطب حلص ةب رقب بوقعي رام ريد ثلاثلاو ٠ ةيقيايقب تاخيوك ريد يناثلاو نارفعزلا
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 خيراتب اهردصا هءارب ْق لاقو ابانلا 4ب برش ه4.هدسو هكاوتيارطب مسأب ةنامورلا

 نانويلا داحنا دعب نم هفطلو هع برا حعم دقل ” هصن ام فش ةلسم] للياعتو

 ةبقاعيلاو نمرالا زافتا دعبو ٠٠٠ اسنرولف عمم يف ةينامورلا ةسينكلا م

 تراي رمبلا مثو مثريغ بوعش ةعاط ديعب نم افيلا لصت نا ٠٠١ ( طابقالا )

 هذه ىلا داق بزا ترا كلدذو ههه تارفلاو ةلجدلا يره ناد امو نونطاقلا

 سماخلا سويطانغا مساب لسرملا اهرلا نارطم هللادبع مرتحملا اناخا ةسدقملا ةنيدملا
 ملا انروضح َّق صخش . ءاعمج هخفئاط مسابو روقولا انمخا «يلدحلا مانهب وهو»

 انهو مثا « سدقملا ينوكسملا اسنرولف مي متخ ثيح ينارتاللا عمجا اذه
 ةعيبلا داقتعا حرش : هتلسرا ىتلا هتفئاط حدمو لوسرلا ىلع ىتثا نا دعب

 هولبقي نا مهيلع ضرفو ةعماجلا
 انتي ربحل ةرشع ةعبارلا شوا 4. 5 ةنس لولي ا' ٠ يف ةماعلا ةساجلا يف «:نارتاللا يف ىطعا

 ىلا لصف

 ابابلا عم همثث كري رطبلا ةقالع ؛يدابم - يني دراملا ىموم بهارلا ةلاسر
 بهارلا رابخا - ثااثلا سويلوب ابابلا باوج 5 ثلاثلا سلوب

 يلدمملا دواد ءادتها -- ىدوه

 ىلا برةتن ةينايرسلا ةفئاطلا تناك اب ىتلا دوهعلا هذه ناريغ ه

 ها ه6 ميبإ ٠ ش 1 7 7 0 03 : 7
 كملف ةبووغرملا 56 اوهلا أهنم لصخ و انامز تاس / ينامورلا يلوسرلا يمرحلا

 دقوا كاذ ذاو ٠ رشع سداسلا نرقلا طساوا ىلا مهقاقش ىلع ةبقاعيلا ناي رسلا
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 لابتقا لَم ةيكيلثاكلا ةعببلا ىلا نومضنملا نويبوقعيلا نايرسلا ربجي ال نآو مهنم

 نيتاللا سقط اوعبت نايرسلا كئلوا نا حجارلاو٠(1) ةيناث نو رتل تييثتلا.رب

 كلذ ىلع لدن ٠ ينايرسلا مهاصا اودقف ىتح م 0 مم اوطلتخاو (ئيشف ًائيش
 ةدقلا ةينايرسلا تاباتكلاك فيرشلا سدقلا في نالا دهاشت يتلا راثالا
 نيتالل نيعضاخ ةبقاعيلا ناي رسلا نم ها اذه ٠ردبحلا لعريواصتلاو

 ا ا نم رك تاور ريق نيلي رطوب ةكاطنا قيةلي وط دم
 : كلذ ىرم يرتف (؟) ةقدانبلاو نيييسملا كولملا ةزوح تحت تناك امر صم

 ةقاعبلا:ك:رايرسلا ىلا نيلئسرملا ذافناب ايظع نيينامورأا راحالا هايتي ناك
 دمهم 0

 ما ةينامورلا ةعيبلا تراب اًقرتعم ابابلل هباوج ةمدقم يف دواد كري رطبلا بالك )١(

 هحدم يذلا لسرلا مي ءءز سرطب ىب 000 سويتكنا ابالا فصوو٠ اهب رو سئانكلا

 يرتايو : سانا خبط دق: لاق م نيتعيبلط نم ةعيبط موق ىنعم جرش مءانملا حيسملا
 كعسادق 00 راد نكلو ٠ هللا ىلا ب رقلن هبو لمعلا اذه ركب 0

 اهموسرو انتعيب نيناوق بجومب نوبصني و ةفقاسالا عمتي انتفئاطكري رطب يفوت اذا هنا٠ الوا
 نا ًايناث ( 7 دع ”.ج ةيقرشلا ةبتكملا ) ةيلوسرلا ةعرقلاو نوثاقلا بسحب هضوع اكري رطب
 ؟كح نوكي لب ٠ انتفقاساو انكري رطب لعانتاهج يف نيذلا ”:روييتاللا ءاسو رلا محي ال
 ءاسؤرلا ضرعتي ال نرا اًنلاث ٠ نحن مكعيطن ؟نوعيطي ؟و ٠ مهياع ككح لثم انيلع

 ةسائرلا قوقح مبكلم يف يتلا انتريداو ناك نم اوحتس الو انساك يف ب 11 قولا

 نم جاوزلا بغارلا ينايرسلا لسقيشلا اوزان الع ناراعبار !؟ءةمرملا قوق مهل يداون نخنو

 - الا العب | وت انيبقلم ف ىغتير وسلا كلاذ نال ةتا”تيددعلا رس. لابعقاب ىبتاللا ضخشلا
 هيشا امو ئرسالا قاتعاب ناكمالا ردقب مدعاسي و نيينيتاللا بحي انبعش نأ اوركذاو اذه

 هي روس كري رطب سويطانغا ريقحلا هللا ديبع دبع

 |4107 ةيسرلاعاىع اذهدرإ *رقاريلدعم نب ادحوب قرشملا نايرفم زيقحلا اناو

 15١ ص ١١ لصف ١ ج هينم ةعبط ٠١ ييئاكلا نابالا , اود (؟)
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 ةعببلا ةقئاوم ىلا موايمتسل ةلصفاملا بوعشلا نم مثريغو ةرطاسنلاو
 ةعماجلا ةسدقملا

 تنرامالا روس لد نيلسو 1 0 تعي عبي / ا ابالا نادرو دقو *

 | 1 هن 2 |سو الوقن أنام لا ل لس رآف رت ميل ضرخو ةقاع ملا ىل ىلا سد ملا

 ٠ ينامورلا يب دمر كلا عمقا افتالا لع هشبل 07 نم ًاهار ةيقاعبلا 2 رعد لأ

 0 هس ينال ميلشرو 1 3 رطب ىلا نورشعل أو يناثلا انحوي ابا. || ننلكو

 اوناك ةميقتسم ريغ رومأ ْنَح مثدصي و سربف 8 نييمملاةقاعيلانايرسل | دشرينا

 ناك يذلا ةبقاعيلا نايرفم ونح ىتم ىلا ابابلا اذه لسراو ٠ لهدم أن ناك شام

 فقسالا يف ةيصوت ةلاسر قارعلاب تيركت يف وا ةريزجلاب لصوملا يف ابلاغ هرقم

 نابهرلا يفو 5*1 ةنس ناجرجلا دالب ةدعاق زي روت ةنيدا هعمر يذلا ينيتاللا

 ةقفاوم ىلعو حلصلا ىلع ةلامسرلا كالت يف هضرحو تاهملا كلت ىلا مههجو نيذلا

 رماب سربق ةريزح ف يمياقا عمت“ ماتلا 4٠*١٠ ةندو ٠ ةينامورلا ةعيبلا عم هتلم

 ءاسر اضيا هيف رضح ةري نجلا كلت نارطم ايليا دي لع رشع يناذلاس تك دنب ابابلا

 ةبقاعيلا نايرسلاو ةنراوملاو ةرطاسنلاو نيثاللا يا ةينارصنلا فئاوطلا لك

 فالتخا ّلَع ةيقرشلا دالبلا يلاها نم جاوفا ةريزإلا كلت ىلا يوضني ناك هنال

 رئاسو ةبقاعيلا ضفر عمحلا كالذ يفو ٠رجتلا ءاغتبا وا لئاوغلا نم أن رهمهبهاذم
 ةسينكحلا ىلع ينامورلا ربملا ةسائرب اوفرتعاو ,.عاعاجج مساو مهعماب نيقاشملا

 يتلا مهسوقُط ىلع اوثيلي نا اوبلط مهنا ريغ ٠ ةينامورلا ةعيبلا ناهاب اورقاو اهلك

 ةريرزج يف اوناكن يذلا نمرالاو ةبقاعيلا نا ممجارلاو ٠ سيحصلا دقتعملا فلاختال

 اوزاحنا وانيتاللا سقط اًءيشف اًثيش اوعبت ةيكياثاكلاةءيبلاةريظح ملوخدب سربق



 1 مهتاتش دعب ةيقب مم تيهبو

 اش قودملا بهذم لوح م ناب رسعلا نيب لا لدحو ةيقحلا كات دعبو

 لانو ينوديةلخلا عم محلا ميلعتل ١5 ةدنب 0 ف مضخ يذلا نيقر أم نارطم

 م نيطنطسو 0 هرثأن 0 ىم راما ا .هرأ لاسر ِط 0 هنع

 يداحلا نرقلا أ 4 فايف هيطام نا رام سويطانغا ممو ١) ) هتفياخ نوالونارح

 0 ا ورع فقسأ قحمدأو دياز نصح فعلم ىسومو ٠ رسع

 ىصاف ةيفَم 1 2 لبتفا ةنمو ى رطللا 3 رون رز 3 اتَحوي كا رطبلل اتاك ناكو

 نياب ا (©) نييكللا عا نينو ديقلخ م ثالث

 لع افقسا ىحبب بةلملا سداسلا سويسانثا كري رطبلا هعسر يذلا (4) ليوطلا

 1١١58-٠١١14: ةنسةبقاعيلا نيب ذئمويث دح عازنا نيينو ديل ا ىلا زاحناف اقرع

 ىلا مفنا يجورسلا كة ناي رفملا 4ةعكر يذلا 1 3000-5 نورهاو

 نيب هرمع ةيقب ىضقو نانباف مياشروا ىلا قلطنا م 115 ةنس نينو فلل

 هعمر(") فرتعملاب ادكلا نارهراَم قفقسإا يواهر ١ انايدوم | .>حولو هه ) ةنراوملا

 انارطعم ناعتف نينوديقلملا ىلا ىوضنا 5 ١ امل* ةئ ريكا ١| ليام كلون لهنا

 عبت ينايرسلا بعشلا نم ابناج نا كششالو ٠ 11517-1114 ةنسس نيقرفايمل

 47٠8-457 مص ١ دلج يناءعساا دعيسال ةيقرشلا ةبتنكملا 00

 مه ص ؟ ءزج ةيقرشلا ةثكملا 6

 1 لكم بمر نيذلا ةئقاشألا لو دع ىف ريخلا ليئاخيم خيرات علاط مرا

 ا تل ةحتت# يلا

 مه دودع |” ل ةعس لنع ةةيكونملا ةيسلا يف يربعلا 57 خيرات 003(



 8 تام بباب ةنس سدقلا صر عب ءاليكسا مايا يف

 تابرسلا كري رطب نا مهتلاسر تار ةامج نم ناكو ٠ سبليف بالا ةسائر
 صهاجن نيناعشلا يف اهغلف ميلشروا ىلا جح « دواد سويطانغا » ةبقاعبلا

 ةروص بثتكو اهتديفع فلاخت ةعدب لك مرحو ةيئامورلا ةسينكلا مم قافتالاب

 اذه 9 ل ٠ هللا امو | أنا الا ىلا أامههحوو 4. / رعلاو ةيناي درسسلاب اهر رثو هنامبا

 هيف هيلع ىثثا اباتك ابابلا هيلا لسراف ٠ نيظعاولا ةينابهر بوث سيل كري رطبلا

  ى6#لل]4 اصاخت كاد 7 ةض ااكري رطب ملا اله نأ مصعب لاقو ٠ 1 ) هلمع مدعو

 سويتنكو نا ابابلا لمت نكلو ٠ (؟) ةحلص دهع ضقن نا متع ام اذهلو راتلا
 اذه ىلا هحو ١؟ غ7 ةنس ف يا نينس رشع دعب هناف ٠ لقنلا اذه 534 عبارلا

 سواردنا هل لاق 4 1 مه ه2 78 .هأر يفدعم رب انحوي هنأي رقم ىلا دواد 1

 امهبنم لك لسراف دهملا كلذ ديدجت ىلا اهوعدي هب اباتك اهيلا الماح وكمت

 نيطسلف ىف نينطوتسملا نيبوقعيلا نايرسلا نا ابو (؟) ابابلا ىلا هناميا ةروص

 كري رطب مهسوسي ناكو ةينامورلا ةسينكلل اوعضخ دق اوناك ةسدقملا يضارالاو
 0 أ أهنم امورش حلصلا كريرطبلا دواد طرت هتتراطمو ينيناللا يلشروا

 هتفقاساونيتاللا كري رطبل ن 5 ال ناو٠ مدئاوعو مسقط ىلع نايرشلا كلوا

 سال رااوا نيشيرلا 0 ال ناو مههاع ناطاس قرشملا دالب يف نب ذلا

 م8 دع ١؟؟ا/ ةنس سدلتير ("وا)

 ؟مو*الدع |؟ذظ/ هئس سد رو "9 عا دوم " ج ييسلا قرشلا (؟)



 فدو مع

/ 7 
 1 بيب 0 59

 ش 2 مث 1 هع اواو )هلا

 مع ا افلا : 0 1 4 < هو 5 4 1 0

 "ن 6 ف. ىلا“ 1 ش
 1ك ل 0+ 3 3 المح: م 1 00 5

 4#. ١ ٠ كلا

 0 ثلا ْ ظ
 ةهجبأ ما ' ا 9 ُ ١

 7 0 5 < | ههذب 1
0 َ : 00 

 بل ة. لذ ن4 1
7 7 

 اهبأ غر ل 3 هم 53 ل ف ١) هع 1

5 000 5 

 0 هن + رق 17 20 ا

0 

٠ 

1 3 3 

 اىزإ

: ' 1 

  1 3 0مار

 ا لا



 قاقشلا ل دعم د "4 لكلا ل ىلا نآيرم بلا دأرأ أ صعب مامضنأ ف

 سَ 7 || هلا طساو | ىد>
 ىف]ذررف

 ةدهادم 9 7-1547 هع لكم قاقغلا دعب 7 نيكلفكتملا يف : ١

 |« ال1 « ؟ ا/ ةنس ينامورلا يمركلا عم 7 هناي رفمو دواد كوب رطبلا

 مل ىرج امو سربقو وسو نطل رس ككل ب

 نيدبع روطشرب رطب هطومرب عوشب ءادنها :

 نا رفعزلا كري رطب يلدحلا مانهبوهنار طمو

 أسروأف عم #ث يف اهرلا نار طم هللادبعو

 - س59 ههه ل

 يا ةيئسفواملا ةعدبلا تعبت ىتلا ةينايرسلا ةسينكلا نم ةيناثلا ةقرفلا نا ١

 اذ رات نم يناثلا بلا يف انّدبام لع حيرسملا ديسلا يف ةدحاولا ةعيبطلاب لوقلا

 امين تحل نيرلا ني امو ايروس دال ذي ةرئح ةريكستما اننا
 | 0 لا عمجما ميلعتل عضخ نم باقحالا ب اغا يف دجو هنا ريغ ٠ رقبقتلو

 امس الو ةعماجلا ملا تي دف ممحملا يعبات يا نيينوديقلخ

 ىلع اولوتساف دماو نارحو جبنمو بلحمىلا نيزوديقلخلا كلملا لقره داعاال

 ةروك دما دالبلا يلاها نم ني ريغكميهلا اوبذتجاو +907 ةنس |ترب داو اهسئانك
١ 
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 ءايح لك اوذبنف ينامورلايمركل 4 يلعتوةموقلاةيلسرلا ةينسلا ف

 بادهابا اومنشلو* لهجاو قاقشلا نيه - ماع يق بس شل أو>ر أما بأ اشو

 أو 3 مثوهبس 5| ةامنايالم نا لع ١ هيلا التامات هأضب أمور قل يس دقحمملا

 اودسو انمندلا ماطح يف أعم وا ضرغلا ضرأ هنع اوضرعا مهنكا قا هسا نوقرعي

 00 لاك كلك 5 هانم يا موضهانونيدتملا ىلع تاراغلا

 ماعلا ااه ف 7 0 لع مثرئاصب يف ف مك نلعملا روللا عابت او ت كب الا الرخا مهنا اللا

 نع اوديجي لو ءادهشلا باذع اودباكو ةيذا لك كلذ لجا نم اوقالف ينافلا

 وهومثدحال لوف داريأب انه يفتكل نبذل : نيمدقالا ةسنكلا ءأبا ةئفالملا ميلعت

 الل فورم لبلا || ةانم الجرم | كال ناب فلل تما طنا يق نو كر انغاف أم

 ًاجذوهنا امش تناكف اننامز ىف ذ © اه هأوس املعمدقتلا و ع همن اموراةعم للى داهثأف

 ينركلا || (4 يتلا ىلوالا ةلاسكلا (١)ا هاهم هنال ٠هدعب نم اوماق نيذلا لاوقال

 حيسأا سومان بسح يسيئرلا يسركلل ةيذاحملا لوالا

 مهئاقب عم ميلا ةنملا انا فر نم دغك لاثم نييكلناكلا اندا دحأ ديا دقأو

 لرووصل و ينامورلا 0 كلا قوم يا اهافش اور 2 الا قملا#رطضا ةمبوقعنلا ين

 نا جرح + ايضا عوسإ كالذلو ٠ صالخلاقيرط طقف هيف ناو همآدقو . ميلعت

 ًايروص ال ايدام نيلصفنم مثوعدل

 ص 5 دإ> نانو لإ ءايأ همكم + علاط ةينان ويلا مم ةلباقملا ١ ةينايرسلا هثلاسر ْن ) | ١

 للعلا هحشم هكا 91 هللاب حش رمل سويطان :خا :هلوقب ة هر 2 هممور ل ادأ نال ”/ه

 يتلا ؛يش لك طمضيو طب ري يذلا "لالا «ودملاةب وبحملا ةعيبلا: ديحولا هئبا عسملا عوسبو

 : هممؤر دلب 5 لوالا لج اهل



 ر

 بصعتلا اوذبني نا نيلصفنملا انتوخا نم باتكلا اذه يتلاطم نم هر

 ىكيلتاكلا دقتعلاب اوكسةنيذلا ذا كول نيب فاصناو نسوا اوسياقي و ىمعالا

 لطابلا نم قحلا اوزيو نا مهل ىقأتيف ة ةيبوقعيلا لع نيرصملا كولسو

 لوتس لادا يرن راسم لقا راجت راق رعت

 سلبا ىلع هلك مهبضغ اوغرغيل لب هلقان ىلا ضرغتلا اورسني الو مهئامعز دحا نع
 ريرضتو لالضلا ىف يدارتلاو دانعلاب نيقاشملا يرغي' ناك يذلا وههناف ريخلا ودع

2 

 دقف انسح نوام#ب مهنا نومهوتي اوناك نيدتمملا ضعب لعلو نييكيلثاكلا مهتوخا

 هبل انابرةعيفرتب هل | ؟لتقي نم لك اهيف ناي ةعاس يقأتس » : برلا لاق
 هتعبب يف داقتعالاو ةحلاب قافتالا ىلا عيمج يده نا راوزالا أيا هلا كال

 رونو ىللاعت هنب ردحاو عارل ةدحاو ةيعرلا نوكتو ادحاو اونوكي يك ٠ ةدحاول
 نيمأ هت الأ
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 أهروتعي ا تاس : مهبرأدو مهب راشم تل نم نراك نع ةروثام

 نارفعزلا ريدو كا د رافاو لصوملا 000 عما هذ طب رفتلاو طارفالا نم 06

 ةينايرسلا اهبتك نئازخ ين عدوأ ام: لك اهريغو بلج نمو اهراوج يفةبقاءيلل يذلا

 8 رخداملو٠ لافغأ ةروثلم سي رار ىف بل ءأاو

 امو ييبسملا قرشلا يف نايكولو ةيقرشلا هتبتكم يف يناهعسلا هبتك ام حفصت يف
 تت

 لآ لو ٠ ةيقرشملا ندب نع مهتابناكم غم لصانقلاو قولك لاش 01

 لوادجو ءامدقلا-ةنبكلا قارواو ةيفقسالا رودلا اياوز يف سقنتلا يف ًادهج

 ةيناكئاولا ةبتكملا ةنازخ فو نانبا يف انل يذلا ةف 5 || ةيلتاين الو اتبانانمإلا

 هرشن امم هيلع فقا: .:را يل 0 نارك الم تاع دفلو «ةزيببشلا ةئفلا

 ديدشلا ءانعلا: ىنماس امم كلذ ريغ ىلا ةيطخلا راثالا نم تاقثلا تان الان وثحابلا

 :ومدقالا نك قسم قارواو ةمج لءاسر "يدل رفوتف نامزلا يخارت ىلع

 زي راتو راثالا كلت تاباقف مهماتخاو مهئامساب اهوعقو دقو محلاو>ا نع ءاينؤتوفي
 قيقدتلاو ةياعزلا ةياهنب هحيفصت بحوام [ريصم ادهم | 2ء ونجم !ععوقاو

 ٠ مهموصخ ةداهشب را مهسفنا نع نيوارلا يا هباحصا ةداهشب ز زعم ثالذ باغاو
 هياء ةاخب راثلل اماعط حبد | نيبهانأا ىديا هتاتغا ام الا ينصقني دعي و

 ةنايرسلا انتفت نيل :رضنم ف قو حام د را رقكم اكو ان أ باعك ءاذ

 ةيحالخا ةدفلا# ملا اردنا دعت نال نيكل ئاكلال ين تاياردللا مساب مويلا ةفورعملا

 نامإلا اذه مي ايلا امئاوضناو

 ىلا يتم فرصا نا:ءاصغقتسالاو ةازقعنسالا: بح ين زفت كالذرثا ِظ

 يراتلا بنك ملاطا قير شو امور يل واعنم ا ةفناي رسلال ةقءاطلا نأ خرذلا



 قلغت ىتلانابخالا طقتلا اناو لالكلا.فرعت ال ةوزءب اهريغو ةينايرسلا راثالاو
 ءاءجا ةذ لع ةتراسكف يفئاط خيرات باتك كيسدنع لصح ىتح انتفئاطب

 اباوبا-ةتل صفو.نم ةقتشلا "رْفلاو مهتغاو ناي رسلا لبصا يف ديه ةتختتفاو
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 ةقرفلا لاصفنا دهع ىلا اهرصنت ذنم ةيناي رسلا ةفئاطلا رابخا ىلع لمتشي لوالا
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